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DZIEŃ DZIECKA W PRZEMKOWIE



Szanowni Mieszkańcy Przemkowa, rozpoczyna się długo 
wyczekiwany przez wszystkich okres wypoczynku. Dzieci 
i młodzież zakończyły edukację, niektórzy rozpoczną nowy 
etap w życiu, w nowych szkołach. Wszystkim życzę udanych, 
wolnych od trosk wakacji, a przede wszystkim bezpiecz-
nego powrotu do codziennych obowiązków. Pamiętajmy, 
bezpieczeństwo i zdrowie nasze i naszych najbliższych 
jest najważniejsze!

Półrocze za nami, możemy śmiało podsumować naszą pra-
cę i sukcesy. Dla mnie jednym z najważniejszych osiągnięć 
i potwierdzeniem, że moja praca ma sens i jest doceniana, 
jest udzielone mi wotum zaufania oraz absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 2021 r. Wynik głosowania jest 
sukcesem zarówno moim, radnych, ale również podległych 
mi pracowników, którym również dziękuję za ciężką pracę 
na rzecz naszej lokalnej społeczności. Największe podzię-
kowania należą się jednak tym, dla których wszystko to 
robię, Wam – Mieszkańcom. Wsparcie, pomoc, dyskusje, 
krytyczne uwagi, są tym co nadaje sens mojej pracy. Cie-
szę się z wykonanych inwestycji, szczególnie wspartych 
środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych. Jestem 
świadomy ogromu pracy, która czeka nas w najbliższym 
czasie i wierzę, że przy zaufaniu Mieszkańców i wsparciu 
Radnych, zrealizujemy postawione sobie cele, pokonując 
wszelkie trudności, których ostatnio nie brakuje.

A te niestety powodują znaczące wyhamowanie, a przede 
wszystkim przesunięcie w czasie planowanych inwestycji. 
Inflacja, drastyczny wzrost cen, w tym najważniejszych dla 
nas usług budowlanych, drogowych powoduje, że mamy trud-
ności z rozstrzygnięciem ogłaszanych przez nas przetargów. 
Najniższe składane oferty w ogłaszanych postępowaniach 
w ramach zamówień publicznych znacznie przekraczają za-
planowane przez nas środki na inwestycje m.in. rewitalizację 
centrum miasta, a przede wszystkim budowę dróg na Osiedlu 
Głogowskim. Pomimo kilkukrotnie ogłaszanych przetargów 
i aktualizowaniu kosztorysów, wciąż nie mamy wyłonionego 
wykonawcy. Nie zwalniamy jednak i wbrew pojawiającym się 
trudnościom, szukamy optymalnych rozwiązań i nowych środ-
ków pozabudżetowych. Ogromnie się cieszę, że po raz kolejny 
mogę Państwa poinformować o pozyskanych dla Przemkowa 
środkach z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 
Odebrałem z rąk ministra Krzysztofa Kubowa Sekretarza Stanu 
KPRM promesę na kwotę 10,8 mln zł na realizację zadania 
przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą w miejscowości Przemków, Wysoka, Jakubowo Lubińskie. 
To kolejne środki, które udało się pozyskać na tak potrzebną 
i wyczekiwaną przez naszych Mieszkańców modernizację 
dróg w naszej Gminie. Nie muszę dodawać, że te drogowe 

inwestycje wpłyną w istotny sposób na bezpieczeństwo za-
równo zmotoryzowanych, jak i pieszych mieszkańców gminy. 
Pozwolą nam również rozkręcać boom inwestycyjny w gminie, 
być magnesem dla kolejnych inwestorów.

Ponadto udało nam się pozyskać środki z Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej na uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego poprzez montaż energooszczędnych lamp solar-
nych. To także przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa, 
szczególnie w miejscach, w których istniejące oświetlenie 
jest niewystarczające lub go po prostu brak. Jestem świa-
domy, że nie wszystkie miejsca uda się doświetlić w stopniu 
zadawalającym wszystkich, ale systematycznie będziemy 
pracować nad rozwojem sieci ulicznego oświetlenia, w tym 
energooszczędnego. Pozyskaliśmy także środki na bieżące 
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i rewitalizację zie-
leni wysokiej i prace te chcemy rozpocząć jak najszybciej.

W maju oficjalnie otworzyliśmy nowo wybudowane zaplecze 
socjalno-szatniowe na stadionie miejskim. Jak wielokrotnie 
podkreślałem, przemkowski sport czekał na taką inwesty-
cję kilkanaście lat. Poprzedni budynek nie nadawał się do 
użytku, a z nowego obiektu będą mogli korzystać wszyscy 
mieszkańcy, szczególnie dzieci i młodzież, a ich bezpie-
czeństwo jest moim priorytetem. Przyjęty został regulamin 
i cennik korzystania z siłowni wewnątrz budynku, a zamon-
towane ostatnio zewnętrzne urządzenia fitness przy zaple-
czu, znacznie uatrakcyjnią użytkowanie obiektu stadionu 
przez wszystkich chętnych. Dla aktywnych mieszkańców 
utworzyliśmy także miejsce obsługi rowerzystów – miejsce 
odpoczynku w czasie dłuższych wycieczek rowerowych, ale 
także pieszych. Pamiętajmy jednak, wszystkie montowane 
przez nas urządzenia i tworzone miejsca, mają służyć przez 
lata wszystkim mieszkańcom. Zwracajmy szczególną uwa-
gę na sposób ich wykorzystywania, a przede wszystkim na 
dziejące się ostatnio akty wandalizmu. Niszcząc gminne 
obiekty, miejsca, place, sprzęt, niszczymy coś z czego mogą 
korzystać kolejne pokolenia. Dbajmy wspólnie o nasze oto-
czenie, jego wizerunek i funkcjonalność.
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Szanowni Państwo,

jeszcze raz serdecznie dziękuję za wsparcie i zaufanie, które przekłada się na realizowane zadania służące nam wszystkim. 
Gorąco zachęcam do śledzenia naszych stron internetowych, na których na bieżąco zamieszczamy aktualne wiadomo-
ści i zaproszenia na organizowane wydarzenia. Szczególnie takie, które mają na celu integrację lokalnej społeczności 
i aktywizację mieszkańców do wspólnego spędzania czasu, jak to miało miejsce podczas organizowanego w parku Dnia 
Dziecka. Już niedługo poinformujemy o programie tegorocznego Dolnośląskiego Święta, na które serdecznie zapraszam 
już dzisiaj! Spotkamy się w dniach 24-25 września br.

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak

Burmistrz Przemkowa z absolutorium i wotum zaufania
Na sesji Rady Miejskiej, w dniu 6 czerwca 2022 r., radni 
udzielili wotum zaufania oraz zagłosowali za udzieleniem 
absolutorium Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupa-
kowi z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Na sesji obec-
nych było 14 radnych.

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedło-
żonego przez burmistrza Jerzego Szczupaka sprawozda-
nia, a także opinie poszczególnych komisji Rady Miejskiej, 
w tym Komisji Rewizyjnej. Jak wskazał Przewodniczący 
Rady Miejskiej, podkreślenia wymaga fakt, iż Regionalna 
Izba Obrachunkowa wydała na temat sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2021 r. opinię pozytywną bez uwag. Wyja-
śnień w sprawie wykonania zeszłorocznego budżetu i stanu 
mienia komunalnego udzieliła Magdalena Kania Zastępca 
Burmistrza Przemkowa oraz Ewa Spirzak-Staniszewska 
Skarbnik Gminy Przemków. Ze wszystkimi dokumentami 
radni zapoznali się wcześniej oraz omawiali na posiedze-
niach komisji Rady. Za uchwałą w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz 

Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym bur-
mistrz Jerzy Szczupak przedstawił raport o stanie Gminy 
Przemków za 2021 rok, który podsumowuje działalność 
burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych, 
w szczególności w zakresie realizacji programów, strate-
gii i uchwał rady miejskiej, zadań inwestycyjnych, polityki 
gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sporto-
wej gminy, bezpieczeństwa i porządku. Po przedstawieniu 
przez burmistrza raportu rozpoczęła się debata na jego 
temat, a w dalszej kolejności radni jednogłośnie udzielili 
Burmistrzowi Przemkowa wotum zaufania. Raport o stanie 
Gminy Przemków za 2021 rok podawany jest do publicznej 
wiadomości i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Przemkowie, w zakładce Prawo 
i prace legislacyjne/ Akty prawne – Zarządzenie Nr 64/22 
Burmistrza Przemkowa z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie 
raportu o stanie gminy.

W dalszej części sesji Rada Miejska zapoznała się ze spra-
wozdaniem z realizacji budżetu gminy za ubiegły rok, infor-
macją o stanie mienia komunalnego, przedstawiono również 
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Otwarcie budynku zaplecza na stadionie miejskim

w sprawie udzielania absolutorium dla Burmistrza Przem-
kowa głosowało 14 radnych.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2021 r. z tytułu kredytów 
i pożyczek wynosiło 24,89 mln zł i tym samym, zgodnie 
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
indywidualny wskaźnik obsługi długu został zachowany.

Burmistrz Jerzy Szczupak podziękował wszystkim radnym 
i sołtysom za współpracę. Wyraził nadzieję, iż w kolejnych 
latach współpraca będzie układała się równie pomyślnie. 

(UM)

21 maja br., został oficjalnie otwarty nowy budynek zaplecza 
socjalnego na stadionie miejskim w Przemkowie. Uroczy-
stość otworzył Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, który 
w swoim przemówieniu poinformował o planach realizacji 
kolejnych etapów rewitalizacji obiektu. Burmistrz podzię-
kował także za wsparcie i życzliwość ministrowi Krzyszto-
fowi Kubowowi oraz wszystkim osobom zaangażowanym 
w sprawne przeprowadzenie inwestycji. Uczestniczący 
w uroczystości i reprezentujący Ministra Michał Kielan, 
prezes Zagłębia Lubin, pogratulował realizacji przedsię-
wzięcia służącego całej lokalnej społeczności.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Przem-
kowa Jerzy Szczupak, Prezes Zagłębia Lubin Michał Kielan, 
Prezes Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Zamet Przem-
ków Waldemar Urbaniak oraz piłkarz Zametu Dawid Gałka. 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele sąsiednich sa-
morządów, radni powiatu polkowickiego i gminy Przemków, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele 
służb mundurowych i duchowieństwa. Po otwarciu rozpo-
czął się turniej orlików Podokręgu Legnica.

Realizacja zadania została wsparta ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej w  ramach progra-
mu „Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej” - edycja 2020. Gmina pozyska-
ła 936 400,00 zł dofinansowania, a całość inwestycji za-
mknęła się kwotą 2 303 587,14 zł. Przypomnijmy, nowy 

obiekt to parterowy budynek z dwuspadowym dachem 
o powierzchni użytkowej blisko 400 m2. Obiekt dosto-
sowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W budynku są 4 szatnie z pełnym węzłem sanitarnym każ-
da, szatnia dla sędziów z węzłem sanitarnym, pokój dla 
trenera, łazienka dla osób niepełnosprawnych, sala odpraw, 

Wykonanie planu dochodów budżetu wyniosło 44,45 mln zł, 
w tym: dochody bieżące 40,58 mln zł i majątkowe 3,86 mln 
zł. Wydatki wyniosły 45,82 mln zł, w tym: wydatki bieżą-
ce 37,17 mln zł i wydatki majątkowe 8,65 mln zł. Przy-
chody w 2021 r. zrealizowano w wysokości 17,84 mln zł. 

pomieszczenia magazynowe, w tym magazyn strojów 
i pralnia. W budynku znajdują się również toalety dla gości 
z wejściem z zewnątrz. Nowy budynek pozwala w pełni i bez-
piecznie korzystać z obiektu stadionu zawodnikom Miej-
sko-Gminnego Klubu Sportowego ZAMET, w tym dzieciom 
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i młodzieży, trenerom, sędziom oraz przyjezdnym drużynom, 
a co się z tym wiąże przeprowadzać rozgrywki i turnieje. 
Obiekt służyć będzie wszystkim mieszkańcom Przemko-
wa, którzy chcą rozwijać swoje sportowe pasje. Zarząd-
cą obiektu jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Przemkowie. 

Kompleksowa przebudowa stadionu miejskiego, zgodnie 
z opracowaną dokumentacją, zakłada w przyszłości m.in. 
przebudowę ogrodzenia całości obiektu, wykonanie systemu 
nawadniania boisk, przebudowę trybun, wykonanie bieżni, 
monitoring obiektu. Jednak realizacja kolejnych etapów 

zadania uwarunkowana jest możliwościami finansowy-
mi gminy, a przede wszystkim perspektywami pozyskania 
środków pozabudżetowych. Gmina złożyła wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn. Aktywizacja społeczności lokalnej 
poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Przemkowie 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. Przedsięwzięcie zakła-
da zagospodarowanie otoczenia nowo wybudowanego 
zaplecza socjalno-szatniowego poprzez roboty rozbiór-
kowe i demontażowe starych nawierzchni dróg i chodni-
ków oraz wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych. 

Ma to zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkowników 
obiektu, w tym bezpieczne korzystanie z urządzeń siłowni 
wewnątrz budynku i zewnętrznej oraz boisk. Obecnie Gmina 
oczekuje na rozstrzygnięcie naboru.

W czerwcu obiekt został doposażony w zewnętrzne urządze-
nia fitness, w tym urządzenia siłowni zewnętrznej i zestaw 
street workout oraz ławki i kosz na śmieci. Zadanie zostało 
zrealizowane przy wsparciu środków KGHM Polska Miedź 
SA w ramach realizacji umowy współpracy w zakresie kom-
pleksowej modernizacji, konserwacji i doposażenia terenów 
rekreacyjnych w Gminie Przemków.

(UM)
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Dla wszystkich osób korzystających z obiektu nowo wybudowanego zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Przem-
kowie przy ul. Strzeleckiej 2, przygotowano profesjonalnie wyposażoną siłownię. Decyzją Burmistrza Przemkowa Jerzego 
Szczupaka w okresie od 1 do 20 czerwca wstęp na siłownię był darmowy. Obecnie, zgodnie zarządzeniem nr 78/22 Bur-
mistrza Przemkowa w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z siłowni wewnętrznej i pomieszczeń zaplecza sportowego 
przy stadionie miejskim w Przemkowie, ustalone zostały stawki opłat w wysokości:
1) wejście jednorazowe: 10,00 zł,
2) karnet miesięczny imienny: 100,00 zł,
3) udostępnienie dla klubu sportowego Zamet za 1 miesiąc: 1.200,00 zł,
4) udostępnienie jednej szatni za dzień: 200,00 zł,
5) udostępnienie pokoju odpraw za dzień: 500,00 zł.

Administratorem obiektu jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, a osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie 
funkcjonowania siłowni jest Szymon Lewandowski tel.: 76 83 19 462 w godz. 7:00- 15:00 w dni pracujące. W sprawach 
pilnych po godz. 15:00 tel. kom. 797770648.

Siłownia dostępna jest w poniedziałek w godz. od 18.00-20.00, od wtorku do piątku w godz. 16:00 – 20:00

Wszystkie osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu wprowadzonego uchwałą 
nr XLI/231/22 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni we-
wnętrznej usytuowanej w Przemkowie.

REGULAMIN SIŁOWNI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO 
PRZY UL. STRZELECKIEJ 2 W PRZEMKOWIE

1. Siłownia wewnętrzna zlokalizowana jest przy ul. Strzeleckiej 2 w budynku zaplecza sportowego, którego właścicielem 
jest Gmina Przemków.

2. Zabrania się przebywania na terenie siłowni wewnętrznej poza wyznaczonymi godzinami.
3. Każda osoba korzystająca z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do uprawiania 

ćwiczeń siłowych. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z siłowni ze szczególną ostrożnością, 
po konsultacji ze swoim lekarzem.

4. Z siłowni mogą korzystać osoby:
1) które ukończyły 18 lat – samodzielnie
2) które ukończyły 16 lat - pod opieką pełnoletniej osoby.

5. W pomieszczeniu siłowni mogą przebywać tylko osoby ćwiczące oraz opiekunowie osób ćwiczących niepełnoletnich.

6. Korzystający z siłowni wewnętrznej zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas uprawiania sportu 
i niepowodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających. W szczególności zabrania się:
1) wchodzenia na siłownię w stroju i obuwiu innym niż czyste sportowe,
2) używania otwartego ognia,
3) spożywania jedzenia,
4) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
5) ustawiania i wieszania na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu (torby, butelki),
6) noszenia biżuterii i ozdób mogących spowodować uszkodzenia ciała,
7) korzystania ze sprzętu oraz wyposażenia siłowni niezgodnie z jej przeznaczeniem,
8) gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,

7. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wy-
łącznie po uzyskaniu zgody opiekuna siłowni.

8. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach, w tym 
odłożenia wyposażenia przenośnego na miejsce, z którego zostały pobrane.

9. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan sprzętu. Wszelkie uszkodzenia przyrządów i sprzętu należy 
zgłaszać opiekunowi siłowni.

ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI NA STADIONIE MIEJSKIM
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10. Na terenie siłowni nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych.
11. O wszelkich sytuacjach naruszenia regulaminu oraz zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników należy bezwzględnie 

zawiadomić opiekuna siłowni.
12. Osoby przebywające na terenie siłowni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla 

innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu mogą 
zostać usunięte z terenu obiektu.

13. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać opiekunowi siłowni.
14. Uwagi i wnioski należy składać do zarządcy siłowni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Przemkowa z korzystania z uruchomionej siłowni.
(UM)

MOR to miejsce obsługi rowerzystów, choć bardziej jego 
funkcjonalność odnosi się do miejsca odpoczynku rowerzy-
stów. MOR-y stanowią nieodłączną część tras rowerowych, 
których tworzenie i budowa, na bazie bogatych walorów 
krajobrazowo-przyrodniczych, planowana jest w Przemkowie 
w kolejnych latach. Pierwszy MOR powstał w Przemkowie 
przy ul. Długiej dzięki dofinansowaniu ze środków KGHM 
Polska Miedz SA.

To miejsce z drewnianą wiatą chroniąca przed niekorzyst-
nymi warunkami pogodowymi z ławkami i stołem oraz 
stojakami rowerowymi, oświetlone i utwardzone kostką bru-
kową. Takie miejsce odpoczynku może służyć rowerzystom 

Pierwszy MOR w Przemkowie
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Kolejne dofinansowania z programów wojewódzkich

w krótkiej przerwie w wycieczce i na posiłek. Obiekty tego 
typu będą być może w przyszłości powstawać na terenie 
Gminy Przemków wraz ze wzrostem zainteresowania tury-
styką rowerową i rozwojem infrastruktury rowerowej.

W 2021 r. Gmina Przemków podpisała umowę z KGHM 
Polska Miedź SA w Lubinie. Na bazie dotychczasowej do-
brej współpracy, opracowane zostały działania z zakresu 

promocji zdrowia, zdrowego trybu życia i programów pro-
społecznych dla mieszkańców Gminy Przemków, na które 
KGHM przekazało gminie 200 tys. zł. Szczegółowe działania 
realizowane w ramach w/w umowy obejmowały konserwa-
cję boiska Orlik, boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
w Przemkowie oraz przy świetlicy wiejskiej w Karpiach, do-
posażenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza, doposażenie 
stadionu miejskiego w zewnętrzne urządzenia fitness oraz 
utworzenie Zielonej Przystani poprzez organizację Miejska 
Obsługi Rowerzystów przy ul Długiej.

Gmina mając na uwadze zdrowie i odpowiedni poziom życia 
mieszkańców podejmuje działania zmierzające do roz-
woju infrastruktury prospołecznej i rekreacyjno-sportowej, 
a KGHM Polska Miedź SA jako największy pracodawca 
w regionie i partner w dialogu społecznym, wsparł działania 
gminy finansowo.

(UM)

3 czerwca 2022 r. w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak odebrał promesę 
od Tymoteusza Myrdy - Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który wraz z Piotrem Karwanem - Radnym Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego, przekazał promesy gminom z subregionu legnicko – głogowskiego, w tym dla Przemko-
wa, o łącznej kwocie ponad 1 mln zł. Promesy pochodziły z programów realizowanych przez samorząd województwa: 
Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej oraz programu dotacji na bieżące utrzymanie 
urządzeń melioracyjnych. Gmina Przemków złożyła wnioski o dofinansowanie do wszystkich w/w programów i w ramach 
wszystkich otrzymała wsparcie!

kulturowego (lipa miododajna) zapewni mikroklimat 
oraz nada unikalny charakter i podkreśli tożsamość wsi. 
Uprzątnięcie terenu po dokonaniu wycinki, utylizacja gałęzi, 
zostanie przeprowadzona przez mieszkańców sołectwa, 
którzy wykorzystają pozyskaną biomasę jako opał budynku 

ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest realizowany przez 
województwo dolnośląskie od 2008 roku. Celem konkursu 
jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich 
poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych 
z poprawą warunków życia na wsi. W ramach konkursu 
Gmina Przemków otrzymała wsparcie na realizację projektu 
polegającego na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego 
w Piotrowicach poprzez rewitalizację zieleni wysokiej. Do-
finansowanie w kocie 24 688 zł przeznaczone zostanie na 
wycinkę 17 sztuk drzew (obecnie w stanie krytycznym, po-
twierdzonym opinią dendrologiczną: rozległe wypróchnienia 
i ubytki wgłębne w pniach drzew, spróchniałe konary główne, 
uschnięte i obłamujące się gałęzie), frezowanie pni oraz na-
sadzenia zastępcze – 68 sztuk lipy drobnolistnej miododaj-
nej odmiany RANCHO. Usunięcie drzew polegać będzie na 
wyeliminowaniu zagrożenia dla ludzi i mienia, a dokonanie 
nasadzeń zastępczych w trosce o zachowanie dziedzictwa 
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Miliony na drogi

świetlicy wiejskiej, w której zamontowany jest piec central-
nego ogrzewania na biomasę.

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ

W 2022 r. celem Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Roz-
wojowej jest wsparcie rozwoju gmin Dolnego Śląska o ni-
skich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji 
celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych 
gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2030 i dotyczących podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa drogowego. Gmina Przemków uzyskała 
wsparcie wysokości 120 tys. zł na realizację projektu pn. 
Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy 
Przemków poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu 
lokalnej społeczności poprzez uzupełnienie sieci oświetle-
nia ulicznego odpowiadającego na potrzeby mieszkańców, 
szczególnie miejsc, w tym terenów rozbudowujących się, 
gdzie do tej pory nie było oświetlenia drogowego lub było 
ono niewystarczające. Rozwój infrastruktury oświetleniowej 
wpłynie także na poprawę estetyki otoczenia i wizerunku 
gminy. W ramach realizacji projektu planuje się zakup i mon-
taż 21 lamp solarnych, o wys. masztu min. 6 m i mocy min. 
30 W, posiadających akumulatory litowo-jonowe, przyjazne 
dla środowiska. Lampy uliczne solarne, które efektywnie 

wykorzystują energię słoneczną, pozwalają przy praktycznie 
zerowych kosztach oświetlić poprawnie ulice i ciągi komuni-
kacyjne. Przewiduje się montaż lamp m.in. na ul. Dworcowej, 
Szprotawskiej, Strzeleckiej, Księdza Jana Skiby, Kamiennej, 
Antoniego Sokoła, Głogowskiej, Rybnej, Ogrodowej, Kolejo-
wej, Kaczanowskiej, Ceglanej obręb Szklarki, w Karpiach, 
Wysokiej, Jakubowie Lubińskim, Wilkocinie.

MELIORACJE WODNE

Gmina Przemków otrzymała także dofinansowanie w wyso-
kości 34 955 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji 
wodnych będących własnością gminy. Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego od 2018 roku cyklicznie 
ogłasza nabór wniosków na w/w zadania. Celem konkursu 
jest m.in. wsparcie gmin w działaniach na rzecz poprawy 
gospodarki wodnej na terenie gminy czy ochrona przed lo-
kalnymi podtopieniami i powodziami. W subregionie legnic-
ko – głogowskim dofinansowanie otrzymało 9 projektów na 
łączną kwotę ponad 243 tys. zł, w tym Gmina Przemków.

W ramach projektu zostaną wykoszone i wygrabione porosty 
ze skarp rowów z wyprofilowaniem dna i skarp o długości 
2100 mb oraz ręczne wyczyszczone przepusty (10 szt.) 
w obrębie Łężc i Przemkowa.

(UM)

W ramach II naboru wniosków do Funduszu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład” Gmina Przemków otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości ponad 10,8 mln zł na re-
alizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przemków, 
Wysoka, Jakubowo Lubińskie. Inwestycja planowana jest 
do zrealizowania do końca 2023 r. Dofinansowanie stanowi 
95% wartości zadania. 

Planowana do realizacji inwestycja polega na przebudowie 
dróg gminnych w mieście Przemków obejmująca ulice: 
Akacjową, Zamkową, Leśną, Długą, Strumykową, Fabryczną, 
Karpową, Ogrodową, Plac Kościelny, Wilczą, droga wew. dz. 
nr 1417 na os. Huta oraz w sołectwach Gminy Przemków: 
Wysoka oraz Jakubowo Lubińskie. Obecny stan dróg za-
graża bezpieczeństwu pieszych oraz poruszających się po 
drogach samochodami. Chodniki wykonane zostały wiele lat 
temu, obecnie płyty chodnikowe są spękane, z licznymi ubyt-
kami, wykruszeniami i widocznymi nierównościami. Drogi 
o nawierzchniach asfaltowych charakteryzują się licznymi 
spękaniami podłużnymi i siatkowymi, ubytkami warstwy 
ścieralnej, przełomami i podmyciami poboczy, w części są to 
drogi o nawierzchni gruntowej. W ramach realizacji zadania 
powstaną drogi m.in. o nawierzchni asfaltowej, chodniki 
z kostki betonowej, wymieniona zostanie na odcinkach sieć 
wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna 

i deszczowa. Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpie-
czeństwa mieszkańców, wpłynie na poprawę jakości życia 
oraz usprawnienie i polepszenie ruchu drogowego, w tym 
pieszych, rowerzystów, dzieci, osób niepełnosprawnych.
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Ważną informacją dla mieszkańców Przemkowa jest także 
fakt, że powiat polkowicki pozyskał środki w wysokości 
pond 3 mln zł na przebudowę wraz z rozbudową dróg po-
wiatowych w Przemkowie, ul. Lipowej i ul. ks. Jana Skiby. 

Dodatkowo gmina w 2022 r. otrzymała wsparcie z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka drogi 
ul. Kościuszki i Kamiennej. Wysokość wsparcia wyniosła 
1 241 560,00 zł co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych 
zadania. Zadanie planowane jest do wykonania do końca 
2023 r.

Przypomnijmy, Gmina Przemków otrzymała już z Funduszu 
Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w ramach I naboru do-

finansowanie przedsięwzięć pn. Rewitalizacja zabytkowego 
centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka 
w wysokości 1 497 812,50 oraz na budowę i modernizację 
infrastruktury drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz 
oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie w wy-
sokości 9 480 206,48 zł. Obecnie po raz kolejny ogłoszone 
zostały postępowania w ramach zamówień publicznych na 
wyłonienie wykonawców inwestycji. Poprzednio ogłoszo-
ne postępowania zostały unieważnione z uwagi na fakt, 
że oferta z najniższą ceną znacznie przewyższała kwotę, 
którą Gmina Przemków zamierza i może przeznaczyć na 
sfinansowanie zadań.

(UM)

Gmina Przemków otrzymała grant w konkursie grantowym 
Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w wysokości 
227 500,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Osi V. 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia – REACT – EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
i jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Celem konkursu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerow-
skich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. 
Wszystkie dzieci z terenu Gminy Przemków, które miały 
krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka, opie-
kuna prawnego), który pracował niegdyś w zlikwidowa-
nym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej 
i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, 
mogły ubiegać się o sprzęt komputerowy. Wnioskodawca-
mi byli rodzice/opiekunowie prawni dziecka uczącego się 
w szkole podstawowej lub w szkole średniej, a w przypadku 

Zakup sprzętu dla dzieci
z rodzin popegeerowskich

osiągnięcia pełnoletności wnioskodawcą był uczeń szkoły 
średniej. Warunkiem otrzymania sprzętu było spełnienie 
następujących kryteriów:

 � dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w któ-
rej funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

 � dziecko jest członkiem rodziny, której członek (krewni 
w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/
opiekun prawny) pracował niegdyś w zlikwidowanym 
państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i za-
mieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Obecnie weryfikowana jest dokumentacja przetargowa 
w ogłoszonym postępowaniu zakupowym mająca na celu 
wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego Po podpisaniu 
umowy i dostarczeniu sprzętu komputerowego dla 91 dzieci, 
osoby które złożyły oświadczenie dotyczące ubiegania się 
o sprzęt komputerowy, zostaną zaproszone do podpisania 
umowy darowizny wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. 

(UM)

Dofinansowanie
do wymiany źródeł ciepła
Od 1 marca do 31 maja br. trwał II nabór w trybie konkursu 
wniosków o udzielnie grantów dla obszaru obejmującego 
teren Gminy Przemków w ramach projektu pn. „Program 
grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkal-
nych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Ob-
szaru Interwencji”. W ramach projektu można było uzyskać 
grant na wymianę źródła ciepła w wysokości 85% wydatków 
kwalifikowanych, nie więcej niż 35 tysięcy złotych. W bie-

żącej edycji programu 14 mieszkańców Gminy Przemków 
złożyło wnioski o dofinansowanie, które obecnie poddane 
zostały procedurze oceny. W przypadku wskazania przez 
oceniających błędów i uchybień we wnioskach, grantobiorcy 
zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień lub korekty, a na-
stępnie zostanie przygotowana lista rankingowa. 

W pierwszej edycji programu grant otrzymały 42 osoby. 
Gmina Przemków realizuje projekt wspólnie z gminami 
Polkowice (Lider projektu), 
Miejską Głogów, Głogów, 
Jerzmanowa, Żukowice, Ko-
tla i Radwanice ze środków 
Regionalnego Programu 
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Apelujemy do mieszkańców 
Przemkowa o  zwrócenie 
uwagi na problem bezdom-
ności zwierząt, szczególnie 
w okresie wakacyjnym, który 
sprzyja powiększającej się 
liczbie porzuconych zwierząt. 
Nieodpowiedzialni właściciele 
czworonogów wyjeżdżając na 

wakacje wypuszczają „na wolność” swoje zwierzęta, porzu-
cają je w lasach lub na osiedlach. Bezpańskie psy stanowią 
coraz większe zagrożenie dla ludzi – zarówno dorosłych, 
jak i dzieci. Ich watahy snują się po polach, ulicach miast 
i wsi. Zwierzęta w większości przypadków mają swoich 
właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie 
zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela 
lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów.

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdom-
ność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się 
o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przy-
padki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. 
Wówczas watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, 
na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa 
do tygodnia, albo i dłużej. W tym czasie niewskazane jest 
jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów. Osoby, 
które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się 
psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nierucho-
mości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że 
psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie 
będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i wróci 
do swojego właściciela.

Jak postępować w przypadku zwierząt biegających wolno 
bez opieki właściciela?

W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się 
zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie 
przedstawicielom policji, którzy mają prawo nałożyć wów-
czas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę 
jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia kierować tele-
fonicznie lub osobiście do pracownika Referatu Gospodarki 
Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Przemko-
wie. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod 

BEZDOMNE ZWIERZĘTA

numerem telefonu 76 83 20 483, lub osobiście w siedzibie 
Urzędu – pok. 33 II piętro.

Informujemy, że Gmina Przemków ma zawarte na 2022 r. 
umowy na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport 
oraz zapewnienie im odpowiednich warunków bytowania 
i opiekę weterynaryjną.

Prosimy mieszkańców Gminy Przemków o skuteczne za-
bezpieczenie furtek, bram swoich posesji, tak by zwierzęta, 
głównie psy, nie mogły jej opuszczać bez wiedzy właściciela.

Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako 
bezdomnego od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsające-
mu się psu schronienie oraz wyżywienie na terenie swojej 
nieruchomości, nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że 
osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu 
opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można 
zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsa-
jące się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają 
się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie.

Zdarzają się sytuacje, kiedy właściciel musi wyjechać i nie 
może zabrać ze sobą zwierzęcia. W takiej sytuacji rozwiąza-
niem wydaje się znalezienie hotelu dla psa. Przedstawiamy 
oferty lokalnych hoteli dla zwierząt:

 � HOTEL DLA PSÓW i AGROTURYSTYKA, Zbigniew 
Wirkus, ul. Szkolna 20 k, 59-170 Przemków, tel. 504 
164 655,

 � Hotel dla psów i kotów w Chocianowie, Wacław Pa-
checka, ul. Głogowska 4a, 59-140 Chocianów, tel. 606 
374 552.

(UM)

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na  lata 
2014-2020. Celem Projektu jest ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw 
stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych. Jest 
to projekt grantowy, który polega na udzielaniu grantów na 
przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany do-
tychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na insta-
lacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły 
spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. 

(UM)
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Poznaj zasady Programu Czyste Powietrze

 � Dla kogo jest Program Czyste Powietrze
Program jest dedykowany dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 � Na co można uzyskać dofinansowanie
Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła speł-
niające najwyższe normy, przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz możliwość otrzymania dotacji na 
mikroinstalację fotowoltaiczną przy wymianie źródła ciepła.

 � Ile można uzyskać dofinansowania
POZIOM PODSTAWOWY DOFINANSOWANIA
Maksymalny poziom dotacji: zwrot od 30% do 45% poniesionych wydatków

 � 25 000 zł – w przypadku wymiany starego pieca na pompę ciepła
 � 20 000 zł – w przypadku wymiany starego pieca na nowe źródło ciepła inne niż pompa powietrza
 � 10 000 zł – w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej
 � dodatkowo 5 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej

POZIOM PODWYŻSZONY DOFINANSOWANIA
Maksymalny poziom dotacji: zwrot od 60% do 75% poniesionych wydatków

 � 32 000 zł – w przypadku wymiany starego pieca
 � 15 000 zł – w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej
 � dodatkowo 5 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej

POZIOM NAJWYŻSZY DOFINANSOWANIA: zwrot 90% poniesionych wydatków 
Maksymalny poziom dotacji:

 � 60 000 zł – w przypadku wymiany starego pieca
 � 30 000 zł – w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej
 � dodatkowo 9 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej
 � Grupy Beneficjentów
– Beneficjent uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania – roczny dochód Wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 000 zł,
– Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni dochód miesięczny na 

członka gospodarstwa nie przekracza:
1564 zł – gospodarstwo wieloosobowe,
2189 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

– Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w go-
spodarstwie domowym nie przekracza:
 900 zł – gospodarstwo wieloosobowe,
1260 zł – gospodarstwo jednoosobowe.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, Plac 
Wolności 25, II piętro, sala nr 27. Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 10.00-14.00. Osoby zainteresowane ubieganiem się 
o wsparcie w ramach Programu „Czyste Powietrze” i zamierzające skorzystać z konsultacji w punkcie, proszone są o wcześniejsze 
ustalanie wizyt z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: tel. 76 8320 483.
Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

Wymień piec i skorzystaj z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze
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3 maja 2022 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbyła się 
uroczystość z okazji 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Gościem specjalnym była Pani Filomena Stępiń-
ska, małżonka Stanisława Stępińskiego, który pośmiertnie 
uchwałą nr XL/226/22 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 
07.04.2022 r. otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Miasta 
Przemków”.

przemkowskich szachistów. Krótkie wspomnienie jego oso-
by przytoczyła Monika Dźwigaj, która przez kilkanaście lat 
współpracowała z Panem Stanisławem w czasach Jego 
trenerskiej działalności w Zespole Szkół w Przemkowie. 
Przypomnijmy osobę Pana Stanisława Stępińskiego (1948-
2020). Wybitny szachista, zapalony sportowiec (zawsze 
najlepszy na boisku czy parkiecie, piłkarz, siatkarz, koszy-
karz), wieloletni działacz sportowy i spółdzielczy, instruktor 
szachowy, pełen pasji i cierpliwości wychowawca młodzieży, 
a przede wszystkim dobry człowiek. Od 1990 r. zajmował się 
szkoleniem młodzieży w szachach oraz brał aktywny udział 
w organizowaniu imprez szachowych. Współzałożyciel 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Szach-Mat Przemków. 

Uroczystości 3 Maja w POK

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Polskie-
go, a pierwszym punktem programu był koncert Przemkow-
skiej Orkiestry Dętej pod batutą Andrzeja Kurylasa. Koncert 
rozpoczęły 3 marsze: Ułański Szyk, Wiwat oraz Holiday, 
a następnie odegrane zostały utwory muzyki popularnej. 
Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać minirecita-
lu skrzypcowego w wykonaniu Natalii Kluczki, 12-letniej 
przemkowianki, uczennicy Szkoły Muzycznej w Szprotawie, 
laureatki wielu konkursów skrzypcowych w kraju, a aktualnie 
stypendystki Programu Stypendialnego „z Dolny Śląsk”. 
Natalii akompaniowała Lidia Rynkiel, pedagog w Szkole 
Muzycznej w Lubinie. Duet wykonał 3 utwory: Koncert 
nr 9 op.104 cz. I Charlesa Beriota, Preludium i allegro Fritza 
Kreislera oraz Obertas op. 19 nr 1 Henryka Wieniawskiego.

Druga część uroczystości poświęcona była panu Stanisła-
wowi Stępińskiemu, nauczycielowi, trenerowi wielu pokoleń 
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Organizator dwudziestu pięciu Turniejów Szachowych 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie 
w latach 1991-2016. Organizator turniejów szachowych 
„Grand Prix Przemków” rozgrywanych w POK i Zespole Szkół 
w latach 2005-2008. Współorganizator Przemkowskiej Ligii 
Szachowej, Grand Prix w Szachach Szybkich o Puchar Dy-
rektora Zespołu Szkół w Przemkowie oraz Powiatowych Mi-
strzostw Szachowych w Przemkowie. Wykazał niedoścignioną 
pomoc w szkoleniu uczniów do Gimnazjad i Licealiad Mło-
dzieży w Szachach Drużynowych uczniów Zespołu Szkół 
w Przemkowie. Sędziował: Powiatowe Mistrzostwa Sza-
chowe w Przemkowie, Grand Prix w Szachach Szybkich 
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Przemkowie, Turnieje 
Szachowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przem-
kowie. Współpracował przy realizacji projektu „Szachy: sport, 
nauka, pasja” realizowanego przez Zespół Szkół w Przem-
kowie i UKS „Szach-Mat Przemków” w 2016 roku. Osobiste 
osiągnięcia szachowe:

 y zdobycie I kategorii szachowej (centralnej) z rankin-
giem 2000 punktów (1979 ),

 y wypełnienie normy pierwszej na kandydata na mistrza 
z rankingiem 2219 punktów (1985) w rozgrywkach 
korespondencyjnych II ligi,

 y szóste miejsce w Mistrzostwach Polski Hutników 
(1985),

 y wpisanie na listę ELO (międzynarodową) po turnieju 
w Polanicy Zdroju (2000) z rankingiem 2098 punktów,

 y niezliczone zwycięstwa w wielu lokalnych turniejach 
szachowych oraz niezliczone osiągnięcia trenerskie. 

Pan Stanisław został odznaczony Odznaką Honorową Mi-
nistra Edukacji Narodowej (1999), Brązową oraz Srebrną 
Honorową Odznaką Polskiego Związku Szachowego (1989, 
2007). Do wyżej wymienionych osiągnięć osobistych i tre-
nerskich dołożyć należy fakt, że Pan Stanisław Stępiński 
był nie tylko wspaniałym szachistą, nauczycielem, sędzią, 
organizatorem. Jego fascynacja szachami trwa i wciąż 
rozwija się w Przemkowie. Współpracownicy i uczniowie 
Pana Stanisława są teraz nauczycielami kolejnych pokoleń 

szachistów, uzyskali kwalifikacje trenerskie i sędziowskie. 
Nadal organizują i wzbogacają życie szachowe w naszym 
mieście osiągając sukcesy. A taką kontynuację swoich 
działań może uzyskać tylko MISTRZ.

Po pokazie odbyła się kolejna część uroczystości – nadanie 
odznaczeń „Strażak Wzorowy”, „Wysługa lat” oraz medalu 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” członkom ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy Przemków. Tę część poprowadził 
Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Przemkowie Maciej Turała, a odznaczenia wręczali: Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Przemko-
wie Jarosław Smolarczyk, przedstawiciel Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach bryg. Piotr 
Woźniakiewicz oraz Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

(UM)

Córka Pana Stanisława – Elżbieta oraz wnuczka Paulina 
przygotowały prezentację dotyczącą pana Stanisława, którą 
również opatrzyły wzruszającym komentarzem. Najbardziej 
podniosłym momentem uroczystości było przekazanie na 
ręce Pani Filomeny Stępińskiej orderu ”Honorowego Oby-
watela Miasta Przemków” przez Burmistrza Przemkowa 
Jerzego Szczupaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Przemkowie Janusza Matuszaka. Następnie goście zo-
stali zaproszeni do obejrzenia pokazu symultanicznej partii 
szachowej w wykonaniu uczniów pana Stanisława, którą 
rozgrywał również jego uczeń Bartłomiej Róg, posiadacz 
I kategorii szachowej. 
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OBCHODY 77. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY 
ŚWIATOWEJ I 10-LECIE DZIAŁALNOŚCI SDW 

W POLSCE ODDZIAŁ W PRZEMKOWIE

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział 
w Przemkowie był organizatorem lokalnych ob-
chodów 77. rocznicy zakończenia II Wojny Świa-
towej w gminie Przemków, a także świętował 
10-lecie działalności Stowarzyszenia. Uroczy-
stości odbyły się 14 maja 2022 r., a uczestniczyli 
w nich m.in.: Senator RP Pani Dorota Czudowska, 
Starosta Polkowicki Pan Kamil Ciupak, Rzecznik 
prasowy Starostwa Pani Magdalena Mikołajew-
ska, Sekretarz Gminy Pan Leszek Frąckowiak, 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Wanda 
Żuchowska, Radna Rady Powiatu Pani Ewa Ma-
zan, Radny Rady Miejskiej Pan Zdzisław Janisio, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Przemków Pan Adam 
Chlebowski, były Nadleśniczy Nadleśnictwa Cho-
cianów Pan Stanisław Mazan, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Przemkowie Pani Monika Dźwigaj, Prezes 
OSP w Przemkowie Pan Jarosław Smolarczyk, 
Przewodniczący Koła Łemków Pan Eugeniusz 
Habura, Przewodnicząca PZEiR w Przemkowie 
Pani Wiesława Maluszycka, członek honorowy 
SDW Wanda Gur.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą od-
prawioną w kościele parafialnym pw. WNMP 
w Przemkowie, którą celebrował ksiądz proboszcz 
Krzysztof Mrukowicz. W Eucharystii uczestniczyli 
zaproszeni goście, poczty sztandarowe z przem-
kowskich szkół i Stowarzyszenia Dzieci Wojny 
oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy. Po mszy, 
tradycyjnie, patriotyczny pochód z udziałem gości, 
pocztów sztandarowych i zebranej społeczności 
lokalnej, wyruszył pod pomnik Dzieci Wojny pole-
głych w latach 1939-1945. Tam odbyła się główna 
uroczystość rocznicowa i jubileuszowa.

Pod pomnikiem entuzjastycznie odśpiewano 
Hymn Państwowy, uczczono minutą ciszy człon-
ków SDW, którzy już odeszli oraz wysłuchano 
hymnu Dzieci Wojny, a Prezes SDW powitała 
wszystkich zebranych. Delegacje złożyły kwiaty 
pod pomnikiem, co było potwierdzeniem wielkiego 
szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy 
walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę.

„77. lat temu, 8 maja 1945 r., Niemcy podpisały bez-
warunkową kapitulację, która zakończyła trwającą 
od 1 września 1939 r. wojnę w Europie. - Tak Pani 
Genowefa Jabłońska, Prezes SDW O/Przemkowie 

rozpoczęła okolicznościowe przemówienie. - Gromadzimy się tu, 
aby świętować Narodowy Dzień Zwycięstwa, aby oddać cześć pa-
mięci wszystkim, którzy za to, abyśmy byli dziś wolni, zapłacili naj-
wyższą cenę – swoje życie. Polska w czasie II wojny światowej 
poniosła największe straty biologiczne i materialne. Wiele polskich 
miast i wsi zostało w znacznym stopniu zniszczonych, w sposób dla 
nas niewyobrażalny, dokonano ludobójstwa. Tak naprawdę znisz-
czenia dotknęły wszystkie dziedziny życia. Ale musimy pamiętać, że 
to nie jest dar dany nam raz na zawsze. Ta pamięć o zakończeniu II 
wojny światowej, która stała się już naszym obowiązkiem, ma służyć 
temu, byśmy zapobiegali takim wydarzeniom w przyszłości. Dzisiaj 
jest również czas świętowania 10-lecia naszego Stowarzyszenia. 
Priorytetem naszych działań jest pozyskać członków rodzin osób 
w I i II stopniu pokrewieństwa w poczet Stowarzyszenia. Jesteśmy 
Stowarzyszeniem, które skupia najstarszych mieszkańców naszego 
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miasta i wielu członków jest zdominowana choro-
bą. Mile widziane są osoby młodsze, które zechcą 
przystąpić do naszego Stowarzyszenia…”

Z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia, 
za długoletnią współpracę i pomoc finansową, 
wyróżniający się sponsorzy zostali odznaczeni 
złotym krzyżem. Odznaczenia wręczali Pan Kamil 
Ciupak - Starosta Polkowicki i Pan Leszek Frąc-
kowiak – Sekretarz Gminy Przemków. Złoty krzyż 
otrzymali: Senator RP Dorota Czudowska, Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie Jaro-
sław Smolarczyk, Były Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Chocianów Stanisław Mazan, Pani Maria Harabin, 
Pani Wanda Gur.

Podczas oficjalnych przemówień padło wiele 
ciepłych i serdecznych słów skierowanych pod 
adresem członków Stowarzyszenia. Zebrani wy-
słuchali również patriotycznych wierszy w wy-
konaniu uczniów Zespołu Szkół w Przemkowie: 
Olgierda i Fabiana Więckowskich oraz Pani Marii 
Harabin.

Na zakończenie części oficjalnej, Pani Prezes 
podziękowała wszystkim sponsorom za pomoc 
finansową i organizacyjną, a całej zebranej spo-
łeczności za udział w uroczystości. Życzyła wiele 
zdrowia i zachęcała do aktywnego uczestnictwa 
w  obchodach w  kolejnych latach. Albowiem 
wdzięczność i wieczność o zmarłych trwa dotąd 
dopóki trwa o nich pamięć. 

(WG)

XIV MIĘDZYPOWIATOWE MISTRZOSTWA SZACHOWE
im. Stanisława Stępińskiego pod Patronatem Burmistrza Przemkowa
19 maja 2022 r. w Zespole Szkół im. Ireny Sen-
dler w Przemkowie odbyły się XIV Międzypowia-
towe Mistrzostwa Szachowe pod Patronatem 
Burmistrza Przemkowa. W tym roku, w związku 
z pośmiertnym nadaniem przez władze miasta, 
Panu Stanisławowi Stępińskiemu tytułu „Hono-
rowy Obywatel Miasta Przemków”, mistrzostwa 
zostały nazwane jego imieniem. 

W 2022 roku udział w turnieju wzięło 102 szachi-
stów. Zespół Szkół gościł zawodników z Lubina, 
Żar, Głogowa, Przemkowa, Polkowic, Gaworzyc, 
Przecławia oraz Wiechlic. Zawodnicy zgłaszali się 
indywidualnie i jako uczniowie szkół. Pozytywnie 
na zaproszenie do turnieju odpowiedzieli: Zespół 
Szkół nr 1 z Lubina, Liceum nr 1 z Lubina, Liceum nr 
1 z Głogowa, Szkoła Podstawowa nr 13 z Głogowa, 
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Szkoła Podstawowa nr 3 z Polkowic, Szkoła Pod-
stawowa z Gaworzyc, Szkoła Podstawowa z Grę-
bocic, Szkoła Podstawowa nr 2 z Przemkowa, 
Szkoła Podstawowa z Wiechlic, Szkoła Podstawo-
wa z Przecławia i oczywiście gospodarze Zespół 
Szkół w Przemkowie. 

Po zweryfikowaniu list startowych nastąpiło uro-
czyste otwarcie mistrzostw. Gości, zawodników 
i ich opiekunów przywitała dyrektor szkoły Mo-
nika Dźwigaj. Mistrzostwa otworzyła w imieniu 
Burmistrza Przemkowa - Zastępca Burmistrza 
– Magdalena Kania. Gościem i  jednocześnie 
współorganizatorem turnieju był również Ryszard 
Mydłowski – prezes UKS – Szach Mat Przem-
ków. Sędzią głównym turnieju był Szymon Dryja, 
który już jako sześciolatek, sam brał udział w or-
ganizowanych w Zespole Szkół Mistrzostwach. 
Wówczas jego nauczycielem szachów był wspo-
mniany wcześniej ś.p. Stanisław Stępiński. Sę-
dziego głównego, w trudnej roli arbitra, wspierał 
Dariusz Dźwigaj.

Rozegrano 7 rund, systemem szwajcarskim po 15 
minut na zawodnika. Szachowe zmagania trwały 
od godz. 10:00 do 14:00.

Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach 
wiekowych. Grupa A  (uczniowie klas 1-3 SP 
i młodsi) liczyła 28 zawodników. Dla wielu naj-
młodszych szachistów były to pierwsze zawody. 
Dlatego emocje, dotyczące szczególnie przegra-
nych partii, były duże. Ostatecznie, z kompletem 
punktów, zwyciężył w tej kategorii Julian Fidysz 
z UKS Szach-Mat Przemków. Drugie miejsce zajął 
Sebastian Ruliński z SP 3 Polkowice, a trzecie 
Michał Kluska z SP w Grębocicach. 
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W grupie B (uczniowie klas IV –VI SP) rywalizo-
wało 34 zawodników. Zwyciężył Maciej Marciniak 
z SP nr 1 w ZS w Przemkowie. Drugie miejsce zajął 
Marcel Misiek z SP 3 Polkowice, a trzecie Patryk 
Lisik z SSP w Żarach. 

W grupie C (uczniowie klas VII-VIII SP) rywalizowało 
16 szachistów. Puchar zwycięzcy w tej kategorii 
odebrał Mateusz Chomiak z SP w Wiechlicach. Dru-
gie miejsce wywalczył Michał Suchecki z SP w Wie-
chlicach, a trzecie Marcel Kusiak z SP w Przecławiu.

Grupa D - szkoły ponadpodstawowe i dorośli liczyła 
24 zawodników. Zwyciężył tu Krzysztof Mydłowski 
reprezentujący Zespół Szkół nr 1 w Lubinie (zawod-
nik UKS Szach –Mat Przemków), drugie miejsce 
zajął Kacper Wernerz LO nr 1 w Lubinie (zawodnik 
GKS Górnik Polkowice), a trzecie Adrian Tarawski 
z LO w ZS w Przemkowie (zawodnik KSz Stilon 
Gorzów Wlkp.).

Dyrekcja Zespołu Szkół w Przemkowie składa 
serdeczne podziękowania Burmistrzowi Przemko-
wa Jerzemu Szczupakowi za objęcie patronatem 
tak dużej imprezy szachowej na terenie naszego 
miasta oraz za ufundowanie pucharów dla zwy-
cięzców, pamiątkowych kubków dla uczestników 
i upominków. Podziękowania kieruje także dla 
prezesa klubu UKS „Szach-Mat Przemków” Ry-
szarda Mydłowskiego i Dariusza Dźwigaja za po-
moc w organizacji przedsięwzięcia. Organizatorzy 
dziękują Szymonowi Dryja za prace w roli sędziego 
głównego oraz absolwentom i uczniom Zespołu 
Szkół za pomoc w przygotowaniach do turnieju.

Szachistów z Przemkowa oraz bliższych i dal-
szych okolic zapraszamy za rok!

(MD)

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

Po dwóch latach, nietypowych, bo pandemicznych pożegnań 
ze szkołą, w tym roku szkolnym, odbyły się tradycyjne apele, 
w którym uczestniczyli uczniowie, absolwenci, ich rodzice 
nauczyciele oraz zaproszeni goście.

W Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie pod-
sumowania roku szkolnego rozpoczęły się już właściwie 
29 kwietnia 2022. W tym dniu odbył się uroczysty apel 
dotyczący zakończenia roku przez uczniów trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość ta zamknęła 
pewien etap w historii Zespołu Szkół i polskiej edukacji. 

Tego dnia po raz ostatni kończyli Liceum Ogólnokształcące 
uczniowie Gimnazjum – dla nich nauka w liceum trwała trzy 
lata. W części oficjalnej, po powitaniu gości przez dyrek-
tora szkoły Monikę Dźwigaj głos zabrali Burmistrz Przem-
kowa Jerzy Szczupak i zaproszeni goście. Poza słowami 
uznania dla absolwentów nie zabrakło życzeń powodzenia 
na egzaminie maturalnym. Wyróżnieni zostali absolwenci 
– Stypendyści Prezesa Rady Ministrów – Omar Lekhchine 
i Karolina Sykulska. Nagrody i świadectwa wyróżnionym 
uczniom wręczył Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak. 
Dodatkowo Omar – dwukrotny finalista Ogólnopolskiej 
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Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego” otrzymał nagrody od ks. kanonika Krzysztofa 
Mrukowicza – proboszcza parafii p.w. WNMP w Przemko-
wie, Radnej Pady Powiatu Polkowickiego Ewy Mazan oraz 
prof. Stefana Dudry – radnego Rady Powiatu Polkowickiego. 
Prof. Stefan Dudra – także jako dyrektor Instytutu Nauk 
o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 
nagrodził uczniów Omara Lekhchine, Bartosza Wyszyń-
skiego, Dawida Miszkiewicz, Bartosza Przybylskiego oraz 
Igora Dałkowskiego współpracujących z INPA – członków 
„Koła Młodego Politologa” w Zespole Szkół w Przemkowie. 
Wymienieni uczniowie za swoją działalność na rzecz szkoły 
w realizacji projektów edukacyjnych otrzymali również upo-
minki i dyplomy ufundowane przez ks. kanonika Krzysztofa 
Mrukowicza, a także podziękowania za współpracę ze strony 
przedstawicieli Grupy Eksploracyjnej ”Legion”.

Również absolwenci skierowali słowa podziękowania do 
dyrekcji, nauczycieli i wychowawcy. Na pamiątkę swojej 
nauki w szkole uczcili 10-lecie nadania Zespołowi Szkół 
imienia Ireny Sendler, sadząc symboliczną jabłonkę i prze-
kazując pamiątkową tablicę, która zostanie umieszczona 
na skwerze pod jabłonią.

W części artystycznej uczniowie klasy 3 LO przedstawili 
skecz ukazujący przygotowania pani dyrektor do balu stud-
niówkowego (wystąpili: Wiktoria Paluszek, Kamila Jednoróg 
oraz Maciej Rogowski), a Wiktoria Paluszek wyrecytowała 
wiersz Wiesławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza”. 
Apel poprowadzili Marta Miszczyk oraz Maciej Rogowski. 
Po uroczystym apelu, w świetlicy szkolnej, przed słodkim 
poczęstunkiem, zebrani wysłuchali krótkiego koncertu forte-
pianowego w wykonaniu ucznia klasy 8a SP Kirylla Rysovanyi.

Maj upłynął w Zespole Szkół w Przemkowie na organizacji 
egzaminów maturalnych – trwały one od 4 do 19 maja 
2022 r. Od 24 do 26 maja uczniowie klas ósmych Szkoły 
Podstawowej zmierzyli się z egzaminem ósmoklasisty. 
2 czerwca 2022 do teoretycznych egzaminów zawodowych 
przystąpili uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia.

Z edukacją wczesnoszkolną, 23 czerwca 2022 r. o godz. 9:00, 
w obecności rodziców, wychowawców i nauczycieli, poże-
gnali się uczniowie klas 3 Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Przemkowie. Wszyscy trzecioklasiści 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a uczniowie wyróżniający się 
w nauce oraz osiągający sukcesy w konkursach nagrody 
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książkowe. W klasie 3A nagrodzeni zostali: Szymon Cisiel-
ski, Dawid Gałka, Szymon Kania, Adrian Kuźmiak, Anna 
Kuźmiak, Maciej Mazurek, Artur Rogowski, Alicja Serafin, 
Michalina Smolińska, Amanda Sylwestrowicz, Franciszek 
Wójcik. W klasie 3B nagrody otrzymali: Tomasz Buczak, Alex 
Grzegorzewski, Szymon Kapustka, Alan Lichwiarz, Alicja 
Proszak, Igor Radecki, Lena Sosnowska, Zuzanna Struczak, 
Bartłomiej Zaderski, Jakub Zaderski.

W trakcie apelu, za rozwijanie sportowych pasji, godne repre-
zentowanie szkoły na turniejach oraz za awans do szerokiej 
Kadry Narodowej Baseballu U12 wyróżniono uczniów Artura 
Rogowskiego oraz Antoniego Bednarza. Nagrodę specjalną 
za osiągnięcia polonistyczne otrzymała również uczennica 
klasy IIIa Anna Kuźmiak. Ania uzyskała w roku szkolnym 
2021/2022 tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpu-
sek z języka polskiego oraz wyróżnienie (14 miejsce w Pol-
sce w kategorii klas 1-3SP) w Ogólnopolskim Dyktandzie 
Szkolnym. Zajęła także I miejsce drużynowo – (drużyna 
w składzie Jakub Zaderski kl. 3b SP, Anna Kuźmiak kl. 3a SP) 
w XI Powiatowym Konkursie Czytelniczym dla klas trzecich 
pn.”Uśmiech na co dzień od Justyny Bednarek”. Uczenni-
ca odniosła także sukces w Międzyszkolnym Konkursie 
Ortograficznym Ortografek pod patronatem Burmistrza 
Przemkowa Jerzego Szczupaka, zajmując pierwszą lokatę.

W części artystycznej apelu uczniowie klasy 3B zaprezen-
towali swoje artystyczne – wokalne i recytatorskie talenty. 
Goście obejrzeli również przedstawienie w języku angielskim 
wykonane przez klasę 3A.

Po południu 23 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste za-
kończenie nauki w Szkole Podstawowej nr 1 przez uczniów 
klas ósmych. Akademia rozpoczęła się polonezem w wyko-
naniu absolwentów, następnie w części oficjalnej wręczono 
pamiątkowe dyplomy wszystkim absolwentom i nagrody za 
wysokie wyniki w nauce.

Uchwałą nr 14/2021_2022 rady pedagogicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Zespole Szkół w Przemkowie z dnia 20 
czerwca 2022 r. szkołę ukończyło 55 uczniów klas ósmych. 
Z wyróżnieniem szkołę ukończyło 15 uczniów. Najwyższe 
średnie wśród absolwentów osiągnęły uczennice kl. 8a 
Liliana Stafiniak – średnia 5,72 oraz Zuzanna Prokopczak - 
średnia 5,61. Obie uczennice poza nagrodami książkowymi 
ze szkoły otrzymały nagrody ufundowane przez Radnych 
Powiatu Polkowickiego Stefana Dudrę i Wandę Żuchowską. 
Radna Rady Powiatu Ewa Mazan nagrodziła dodatkowo 
ucznia kl. 8A Kirylla Rysovanyi. Kiryll uciekł z mamą i bra-
tem przed wojną z Ukrainy i od kwietnia 2022 r. uczył się 
w Zespole Szkół w Przemkowie.

W czasie apelu nagrody książkowe za średnią ukończenia 
szkoły ponad 4,75 otrzymali także ósmoklasiści: Anastazja 
Cisek, Paulina Ciżmar, Agata Sykuła, Daria Duma, Wiktoria 
Widera, Zofia Rusynko, Tobiasz Banasiak, Gabriela Zakrzewska, 
Szymon Boczniewicz, Milena Sykulska, Aleksandra Rogowska, 
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Julia Sorokopas, Emilia Sykulska. Rodzicom wymienionych 
uczniów dyrektor szkoły wraz z wychowawcami wręczyła 
listy gratulacyjne.

Dodatkową nagrodę za osiągnięcia polonistyczne otrzymały 
laureatki XV Powiatowego Konkursu Literackiego pn. “Piszę, 
bo lubię” - kategoria proza, klasy 7-8: Milena Sykulska z 8c 
(II miejsce w powiecie) oraz Julia Sorokopas z 8c (III miej-
sce w powiecie).

W czasie uroczystości dyrektor szkoły Monika Dźwigaj po-
dziękowała za prace w poczcie sztandarowym chorążym – 
Michałowi Łukasiewiczowi i Jackowi Chrzanowskiemu oraz 
asyście chorążych: Gabrielii Zakrzewskiej, Zofii Rusynko, 
Darii Duma, Julii Stepień, Aleksandrze Rogowskiej.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości wysłuchali 
koncertu skrzypcowego w wykonaniu uczennicy klasy 5a 
Julii Żelazko oraz słów pełnych podziękowań w kierun-
ku nauczycieli i rodziców ze strony ósmoklasistów. Dzień 
zakończył się balem ósmoklasistów – zabawa w murach 
szkoły - trwała do późnych godzin wieczornych.

24 czerwca 2022 zakończenie roku szkolnego świętowali, 
od godziny 8:00, uczniowie klas drugich i pierwszych Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Przemkowie. Wszyscy pierwszoklasi-
ści - tradycyjnie - otrzymali nagrody książkowe. W klasach 
drugich za wysokie wyniki w nauce wyróżniono: Adama 
Jedut, Huberta Siepietowskiego, Marcelinę Ratajczak, Bo-
rysa Kearney, Marcina Duszeńko, Szymona Jakubowskiego, 
Tomasza Miklus, Julię Sinkowską, Maję Kościelak, Aleksan-
drę Chabiniak, Bartłomieja Dekarz.

Pani Dyrektor w obecności zebranych rodziców i nauczycieli 
przypomniała również najważniejsze tegoroczne szkol-
ne osiągnięcia uczniów klas 1 i 2 SP: wyróżnienie – Mai 
Kościelak (kl. 2b) w Międzynarodowym Konkursie Kangur 
Matematyczny 2022; I miejsce Jakuba Boczniewicza (kl. 
1a) w X Powiatowym Konkursie Recytatorski Poezji i Prozy 
Obcojęzycznej w kategorii klas 1-3; sukcesy uczniów klasy 
1a w I Powiatowym Konkursie dla Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych ,,Opowiedz o Łemkach” – kategoria - Konkurs 
plastyczny kl. I-III – Mikołaj Stafiniak - I miejsce, Igor Bocz-
niewicz - II miejsce, Helena Stafiniak - III miejsce.

O godzinie 9:00 w budynku na ul. Leśna Góra 3 rozpoczęło 
się zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkół ponad-
podstawowych, połączone z zakończeniem nauki w Szkole 
Branżowej I Stopnia (BS) przez uczniów klas III BS.

Wręczanie nagród poprzedziło podsumowanie osiągnięć 
licealistów. Należały do nich Stypendia Prezesa Rady Mini-
strów na rok szkolny 2021/2022 przyznane Michałowi Dźwi-
gaj i Omarowi Lekhchine, tytuł finalisty dla Omara Lekhchine 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Losy Żołnierza 
i Dzieje Oręża Polskiego. Na polu matematycznym: wyróżnie-
nie Michała Dźwigaj w Międzynarodowym Konkursie Kangur 
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Matematyczny oraz bardzo dobry wynik Michała w Alfiku 
Matematycznym. W kategorii recytacja wymienić należy 
I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji 
Patriotycznej w Polkowicach oraz wyróżnienie w Przeglądzie 
Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie” 
dla Fabiana Więckowskiego.

Kolejne osiągnięcia to Wyróżnienie - Michał Korzeniewski 
(1LO) w Rejonowym Konkursie Historycznym „Alternatywna 
Historia Europy” oraz 3 miejsce Adriana Tarawskiego (1LO) 
w kategorii OPEN w XIV Międzypowiatowych Mistrzostwach 
Szachowych pod Patronatem Burmistrza Przemkowa Jerzego 
Szczupaka. Zwieńczeniem konkursowej pracy licealistów 
w tym roku szkolnym był udział w dniu 02.06.2022 r. w Mię-
dzywojewódzkim Turnieju Debat Społecznych organizowa-
nym przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UZ. Wynik 
turnieju to III miejsce drużyny LO w Przemkowie w składzie: 
Patryk Zinowkin, Michał Dźwigaj, Fabian Więckowski, Jan 
Gliszczyński.

Najwyższe średnie ocen i świadectwa z biało-czerwonym 
paskiem za naukę w LO w roku szkolnym 2021/2022 odebrali: 
Michał Dźwigaj (2LO), Patryk Zinowkin (2 LO) i Emilia Kohler 
(1LO). Uczeń Michał Dźwigaj otrzymał stypendium przyznane 
przez zarząd EDUCO – Przemkowskiej Fundacji Społeczno-
-Oświatowej. Akt stypendialny oraz stypendium wręczyli prof. 
Stefan Dudra i Paweł Kuźmiak – zarząd fundacji.

Na apelu nagrodzono również absolwentów Branżowej 
Szkoły I Stopnia. Za bardzo dobre wyniki w nauce nagrodę 
otrzymała Anna Gurdziel, a za aktywną działalność na rzecz 
szkoły i środowiska nagrody otrzymali Daniel Frankowski 
i Michał Węgrzyn. Absolwenci BS I St. – Adam Wiązek, Emilia 
Bakalarczyk i Daniel Frankowski – za udział w zawodach, 
konkursach i organizowanych akcjach, zostali wyróżnieni 
i nagrodzeni również przez Hufiec Pracy w Przemkowie.

Ostatnią uroczystością zakończenia roku szkolnego 
2021/2022 był apel dla uczniów klas 4-7 Szkoły Podstawowej. 
O godzinie 9:45 tym razem dla swoich młodszych kolegów 
poloneza – po raz drugi - odtańczyli uczniowie klas ósmych. 
Przed wręczeniem nagród dyrektor szkoły przypomniała 
o tegorocznych sukcesach obecnych na sali uczniów klas 
4-7 SP. Należały do nich: Stypendium zDolny Śląsk uczenni-
cy kl. 5b Natalii Kluczka, Wyróżnienia w Międzynarodowym 
Konkursie Kangur Matematyczny uczniów: Maciej Marciniak 
(IVB), Brajan Osetek (VB), Liliana Stafiniak (VIIIA); Wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym klas 4-6 - Emilia Da-
nek; I miejsce w kategorii klas 4-6 w XIV Międzypowiatowych 
Mistrzostwach Szachowych pod Patronatem Burmistrza 
Przemkowa – Maciej Marciniak (IVB); I miejsce drużyny 
w składzie Gabriela Zakrzewska, Alicja Tułaza w Powiatowym 
Konkursie Interdyscyplinarnym „Bieg na Orientację - Wypra-
wy Odkrywców- Przemków 2021” pod patronatem Starosty 
Polkowickiego. Sukcesy Olgierda Więckowskiego – wyróż-
nienie w Przeglądzie Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra 
w poezji i prozie” oraz III miejsce w Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim pn. Pokolenie; I m-ce w kategorii do 10 lat 
Ignacego Skraba, wyróżnienie Nikoli Komornickiej, III m-ce 
w kategorii 11-16 lat - Martyny Zbójniewicz w rejonowym 
konkursie plastycznym “Czyste wody zdrowe ryby”; I miejsce 
- Natalia Kluczka, III miejsce - Mikołaj Boczniewicz w XVII 
Powiatowym Przeglądzie Kolęd pod patronatem Starosty 
Polkowickiego w Gaworzycach; I miejsce Hanny Kearney 
kl. VIa w I Powiatowym Konkursie dla Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych ,,Opowiedz o Łemkach” – kategoria - SP 
klasy IV-VIII - konkurs wiedzy o tradycjach, kulturze i języku 
łemkowskim; I miejsce Piotra Dyja oraz III miejsce - Darii 
Kowalskiej w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji 
i Prozy Obcojęzycznej (kategoria klasy 4-8SP); III miejsce 
-Sylwii Kapustka (7a) na etapie powiatowym Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. 
Znaczącym osiągnięciem sportowym jest także awans do 
szerokiej Kadry Narodowej Baseballu U12uczniów kl. VB 
Aleksandra Bednarz i Adama Kudła.

Najwyższą średnią ocen w Zespole Szkół w Przemkowie 
uzyskał uczeń kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 1 Maciej Mar-
ciniak – średnia 6.0. Maciej otrzymał poza nagrodą książ-
kową również medal za najwyższą średnią ocen w szkole.

Uczniowie ze średnią ponad 4,75 w poszczególnych klasach 
od 4 do 7 w SP:
Klasa 4a: Ignacy Skraba, Nikola Komarnicka, Daria Kowalska, 
Maja Krakowska, Emilia Danek, Marcel Kałuża, Rysovanyi 
Yevheni, Iga Krajewska;
Klasa 4b: Maciej Marciniak, Krzysztof Chrzanowski, Miłosz 
Furman, Mikołaj Boczniewicz, Bruno Hertman, Zofia Kania, 
Emil Jurewicz, Gabriela Gałka, Filip Fesz, Piotr Dyja, Maksy-
milian Zakrzewski, Jacek Brożek, Alicja Gościewicz;
Klasa 5a: Jagoda Grocholska, Szymon Kmita, Marcin Litwa, 
Jan Łaszewski, Krzysztof Mączka, Viktoria Migas, Maciej 
Niziałek, Julia Ratajczak, Julia Żelasko;
Klasa 5b: Natalia Kluczka, Aleksandra Stafiniak, Brajan Ose-
tek, Aleksander Bednarz, Milena Köhler, Wojciech Chomiak, 
Joanna Strojna, Julita Żywokarta;
Klasa 6a: Dominik Zinowkin, Hanna Kearney, Hubert Drew-
niak, Katarzyna Cisek;
Klasa 7a: Aleksandra Jakubowska, Martyna Zbójniewicz, Syl-
wia Kapustka, Mikołaj Kukiełka, Wiktoria Buczak, Jakub Fesz;
Klasa 7b: Kornelia Brzeska, Magdalena Żeliźniak.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy! Po ciężkiej 
pracy w ciągu całego roku szkolnego czas na zasłużony 
odpoczynek, by pełni sił rozpocząć we wrześniu na nowo 
naszą przygodę z nauką.

(MD)
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EDUKACJA POZA SZKOLNĄ ŁAWKĄ 
W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZEMKOWIE

„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko 
jedną stronę”. Aforyzm św. Augustyna pięknie oddaje sens 
organizowanych w ciągu całego roku szkolnego wyjaz-
dów edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Przemkowie. 
Korzystając z kolejnej edycji programu ministerialnego 
„Poznaj Polskę”, Zespół Szkół pozyskał dotację w łącznej 
wysokości 30 000 zł na trzy wycieczki, z których w drugim 
semestrze skorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Przemkowie.

podczas której obejrzeli seans filmowy w kinie, odbyli lekcję 
historii w Muzeum Archeologiczno – Historycznym. 

W roku szkolnym 2021/22 w szkole odbył się cykl spotkań 
muzycznych, przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncerto-
we „Orfeusz” z Zielonej Góry. Uczniowie klas I – III uczestni-
czyli w 7 koncertach. Dzieci podczas tych spotkań z żywą 
muzyką wspaniale się bawiły, słuchając utworów wielkich 
kompozytorów, poznając różne instrumenty muzyczne, od-
wiedzając ciekawe zakątki świata.

Prymas Stefan Wyszyński mówił „Naród bez dziejów, bez 
historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez 
ziemi, narodem bezdomnym bez przyszłości.” Mając to na 
uwadze, Zespół Szkół w Przemkowie brał również udział 
w projekcie „Historia niewypłakana” realizowanym przez 
IPN i muzyka Joszko Brodę. Muzyk spotkał się z uczniami 
naszej szkoły. Niezwykła gra na różnych instrumentach 
oraz rozmowa o tradycji, kulturze oraz historii wpłynęła na 
zainteresowanie zebranych.

10 maja uczniowie klasy 2a i 2b wraz z opiekunami odwiedzi-
li Żywe Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Zamek Czocha oraz 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. 13 i 14 maja 2022 r. 
uczniowie klas piątych i szóstej wzięli udział w dwudniowej 
wycieczce do Gniezna, Ostrowa Lednickiego i Biskupina. 
13-15 czerwca 2022 r. uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli 
w trzydniowej wycieczce do Warszawy. Uczniowie zdobyli 
mnóstwo informacji. Były to piękne, żywe lekcje historii, 
które na pewno na długo pozostaną w ich pamięci.

Poza wyjazdami z programu „Poznaj Polskę” pierwszo-
klasiści i trzecioklasiści pojechali na wycieczkę do zoo do 
Wrocławia. Wycieczka odbyła się w ramach projektu finanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) pod nazwą „W szkole najlepiej. Wsparcie szkół podsta-
wowych w Gminie Przemków”. 28 kwietnia odbył się wyjazd 
klas 8c i 7b SP nr 1 do Żagania i Szprotawy do Muzeum 
Obozów Jenieckich oraz Pałacu Książęcego w Żaganiu.

Przed samym zakończeniem roku szkolnego, 22.06.2022 r., 
uczniowie klasy Va i Vb uczestniczyli w wycieczce do Głogowa, 
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PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO W PUBLICZNEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

W piątek, 24 czerwca 2022 r. w całej Polsce szkoły uroczy-
ście świętowały zakończenie roku szkolnego 2021/2022. 
Wszyscy przez cały rok czekali na ten dzień, ponieważ z jed-
nej strony jest on początkiem dwumiesięcznych wakacji, 
z drugiej stanowi podsumowanie i nagrodzenie uczniów za 

W spotkaniu z muzykiem wystąpili uczniowie pochodzenia 
łemkowskiego z ZS w Przemkowie – prezentując swoją kul-
turę poprzez strój, piosenkę, muzykę i wiersze. Ze względu 
na położenia Przemkowa oraz wspomnianą wielokulturo-
wość, realizator projektu postanowił stworzyć nagrania 
rozmów, wywiadów z mieszkańcami naszego miasta, którzy 
po II wojnie światowej, przymusowo musieli opuścić swoje 
rodzinne strony i przybyć na obce tereny, aby tu zacząć 
swoje życie od nowa. W nagraniach wzięły udział osoby 
przesiedlone jako dzieci z terenów ówczesnej wschodniej 
Polski, a także przesiedleni w ramach akcji „Wisła” przedsta-
wiciele mniejszości łemkowskiej. Dzięki udziałowi w takich 
projektach uczniowie Zespołu Szkół mają możliwość spo-
tkań z żywymi świadkami czasów II wojny światowej i cza-

sów powojennych. Joszko Broda ze swoją ekipą filmową 
gościł w Przemkowie 14 maja 2022r. Tego dnia dyrektor ZS 
w Przemkowie oraz delegacja uczniów i nauczycieli wzięli 
udział w obchodach 10-lecia Stowarzyszenia Dzieci Wojny 
w Polsce oddział w Przemkowie. Po mszy świętej, podczas 
oficjalnej części obchodów przy pomniku Dzieci Wojny, rów-
nież uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem, a recytatorzy 
Olgierd Więckowski (7a SP) oraz Fabian Więckowski (2 LO) 
uświetnili swoim występem artystycznym święto Stowarzy-
szenia i 77. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej.

(ZS)

całoroczną pracę. Uczniowie i nauczyciele doskonale zdają 
sobie sprawę z tego, że dotarcie do mety, na której czeka 
odpoczynek, nagroda np. świadectwo z biało – czerwonym 
paskiem, poprzedzony jest ciężką i wytrwałą pracą. Jednak 
wysiłek opłacił się. Świadczą o tym zajmowane miejsca 
i zdobywane nagrody w zmaganiach konkursowych o róż-
nym charakterze i na różnych poziomach. 

Agnieszka Węgrzyn uczennica klasy pierwszej zdobyła 
I miejsce w konkursie plastycznym „Otwarte krajobrazy”, 
natomiast II miejsce przypadło Jakubowi Kretowiczowi. 
Agnieszka Węgrzyn nie spoczęła na laurach, wzięła udział 
w gminnym konkursie plastycznym: „Jak widzę moje miasto 
Przemków za 20 lat” otrzymując w nim wyróżnienie.

W konkursie powiatowym „Odpady Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to Odpadoludki w nim 
mieszkają” pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy II - Lena 
Fijas, drugie Agnieszka Węgrzyn uczennica klasy I.
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W konkursie ekologiczno-przyrodniczym „Czyste wody, 
zdrowe ryby”- II miejsce zdobył Wojciech Kaźmierski, III – 
Aleksandra Pawlus, natomiast wyróżnienia otrzymali: Miłosz 
Zaborniak, Oliwier Król, Zofia Czerep, Patrycja Kasperska 
i Laura Łeńska. W kategorii klas starszych nagrody otrzy-
mały - Julia Łeńska z kl. 5 za zajęcie I miejsca oraz Laura 
Kaźmierczak z kl. 7 za zajęcie II miejsca. 

Zaszczytne drugie miejsce w Powiatowym Konkursie Czy-
telniczym ,,Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” 
Justyny Bednarek zajęli uczniowie klasy III - Mikołaj Pawlus 
i Nadia Kornecka. 

W konkursie matematycznym o zasięgu międzynarodowym 
„Kangurek” - Mikołaj Pawlus otrzymał wyróżnienie. Lena 
Kawecka zdobyła I miejsce w konkursie klasowym „Jesienny 
pejzaż w perspektywie”. Natomiast w Konkursie Chopinow-
skim „Poznajemy życie Frycka” uczennice: Lena Kawecka, 
Nadia Kornecka oraz Dominika Tać ex aequo zajęły I miej-
sce. „Mistrz logiki” to kolejny konkurs, w którym zmierzyli 
się trzecioklasiści. Tym razem na podium stanęli: Mikołaj 
Pawlus – I miejsce, Nadia Kornecka - II, Artur Surdyk – III. 

W X szkolnym konkursie matematycznym „Mistrz Tabliczki 
Mnożenia i Dzielenia”, na pierwszym miejscu uplasował się 
Tomasz Talaga, tym samym uzyskał tytuł Szkolnego Mistrza 
Tabliczki Mnożenia w roku szkolnym 2021/2022, drugie 
miejsce zajęła Alicja Pępkowska i Aleksander Owieczkin 
– Pilarek – trzecie miejsce. 

Czerep Filip, Klita Krzysztof, Mielczarek Hubert, Mylka Jakub, 
Owieczkin-Pilarek Tomasz i Aleksander, Pawlus Mikołaj, 
Surdyk Artur, Szarkowicz Eryk, Twardowski Filip to repre-
zentanci szkolnej drużyny, która zajęła III miejsce w Turnieju 
piłkarskim „Z podwórka na stadion”- U 12. Adam Skraba 
i Hubert Nicewicz reprezentowali szkołę w “Biegu na Orien-
tację - Wyprawy Odkrywców” organizowanym przez Zespół 
Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.

Wszyscy uczniowie mogli rozwijać i poszerzać swoją wie-
dzę nie tylko poprzez udział w konkursach, ale również 
uczestnicząc w różnorodnych szkolnych działaniach. Dzieci 
z młodszych klas korzystając z wiedzy i doświadczenia pani 
Anny Witrykus z Przemkowskiego Parku Krajobrazowego 

uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w bazie PPK oraz 
spacerze na wydmę śródlądową. Uczniowie poznali wiele 
ciekawostek przyrodniczych. Na łonie natury przekonali się 
np. czym różni się trop od śladów.

Pierwszego dnia wiosny wszyscy uczniowie mieli okazję 
uczestniczyć w interesujących warsztatach pt. „Fascynu-
jący świat pszczół”, zgłębiających tajemnice świata tych 
pożytecznych owadów. Dzięki udziałowi w warsztatach 
Pasieka Dziadka Tolka prowadzonych przez pana Pawła 
Krawczonka, uczniowie zdobyli wiedzę o życiu pszczół i ich 
znaczeniu dla przyrody i człowieka oraz o tym, jak wygląda 
życie w ulu, jaka panuje w nim hierarchia. Uczniowie poznali 
również zdrowotne właściwości miodu.

Pod koniec marca Samorząd Uczniowski ogłosił popular-
ny Prima Aprilis „Dniem bez plecaka”. Uczniowie klas 4-8 
swoje przybory szkolne oraz podręczniki i zeszyty przynieśli 
w zaskakujących zamiennikach. Pomysłowość uczniów 
nie miała granic. W tym dniu uczniowie klas 5 i 7 zorgani-
zowali również obchody Międzynarodowego Dnia Książki, 
którego głównym celem jest promowanie czytelnictwa. Na 
szkolnym korytarzu powstała wystawa pt. „Książka jest 
moim przyjacielem”, na której uczniowie zamieścili swoje 
ulubione dzieła, a nawet całe serie książkowe. Dodatkowym 
akcentem obchodów Międzynarodowego Dnia Książki było 
wcielenie się uczniów w wybrane postacie literackie, dlatego 
dzięki temu podczas przerw lekcyjnych na szkolnym kory-
tarzu można było spotkać np. Anię z Zielonego Wzgórza, 
elfa, czy Białą Czarownicę. 
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Uczniowie klas 0-III uroczyście obchodzili Dzień Mamy wy-
konując utwory muzyczne, grając na instrumentach oraz 
wcielając się w role bohaterów przedstawienia pt. „Witajcie 
w naszej bajce”. Dzieci w wyjątkowy sposób wyraziły swoją 
wdzięczność, szacunek, a nade wszystko okazały miłość 
kochanym Mamom. 

W kwietniu uczniowie klas IV-VIII w ramach projektu ,,Poznaj 
Polskę”, wzięli udział w trzydniowej wycieczce do Krakowa, 
Wieliczki, Wadowic i Energylandii. Natomiast młodsi, 
28 maja 2022 r., uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia. 
Zwiedzili Hydropolis oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Poza niepodważalnymi wartościami edu-
kacyjno-poznawczymi, wycieczki spełniły ważną rolę rekre-
acyjno-integracyjną i były bardzo udane. Uczniowie w każdej 
sytuacji wspierali się i wspaniale reprezentowali szkołę. 

Ostatni tydzień przed wakacjami był dla uczniów PSP Wy-
soka bardzo aktywny. 21 czerwca klasy IV-VI wzięły udział 
w wycieczce do Ostaszowa koło Przemkowa. Z wieży ob-
serwacyjnej uczniowie podziwiali walory Rezerwatu Ornito-
logicznego, uczestniczyli także w warsztatach w Pracowni 
Ceramiki Unikatowej. Wycieczkę zakończyło ognisko z kieł-
baskami i wspólne zabawy na świeżym powietrzu. 

Klasa III zakończyła pierwszy etap nauki udając się na wy-
cieczki piesze i rowerowe, których hasłem przewodnim były 
słowa „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”. Uczniowie 
poznali cenny zabytek - kościół graniczny w Pogorzeliskach, 
wędrowali ścieżką historyczną Przemkowa, przemierzali 
leśne ścieżki Przemkowskiego Parku Krajobrazowego za-
trzymując się i podziwiając wydmę śródlądową w Wilkocinie. 

Dzieci z oddziału przedszkolnego 10 czerwca 2022 r. za-
kończyły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym 
„Z darami natury świat nie jest ponury”, którego głównym 
celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobu-
dzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie 
z ideą zero odpadów.

23 czerwca 2022 r. podczas apelu „Pożegnania Absolwen-
tów” uroczyście żegnaliśmy uczniów klasy ósmej. Zgod-
nie ze zwyczajem apel rozpoczął się od wykonania przez 
ósmoklasistów pięknego poloneza. Uczniowie w wymow-
ny sposób podziękowali nauczycielom i rodzicom za trud 
włożony w ich edukację i wychowanie. Natomiast klasa 
7 z żalem pożegnała kolegów i koleżanki wręczając im 
drobne upominki i piękny tort. Po zakończeniu wzruszającej 
uroczystości klasy 7 i 8 spędziły ze sobą ostanie chwile 
w szkolnych murach bawiąc się na wspólnej dyskotece. 
Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia dla 
najlepszej uczennicy z klasy 8. Tytuł Najlepszej Absolwentki 
ze średnią ocen – 5,17 otrzymała Alicja Pępkowska, której 
nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Przemkowa Jerze-
go Szczupaka wręczyła Dyrektor PSP Wysoka Marzena 
Biała. Alicja otrzymała również nagrodę ufundowaną przez 
proboszcza parafii pw. WNMP w Przemkowie Krzysztofa 
Mrukowicza. Uczniowie klas 8 otrzymali z rąk Pani Dyrektor 
i Wychowawcy klasy nagrody i pamiątki - za stuprocentową 
frekwencję - Marcelina Kaźmierska, za pracę w Samorzą-
dzie Uczniowskim, za reprezentowanie szkoły w Poczcie 
Sztandarowym: Alicja Pępkowska, Marcelina Kaźmierczak, 
Hubert Nicewicz oraz Adam Skraba, jak również podzięko-
wania i statuetki za wieloletnie reprezentowanie Szkolnego 
Zespołu Ludowego „Tęcza”. Rodzice otrzymali listy gratu-
lacyjne. Gratulacje wszystkim uczniom złożył Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matuszak. 
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Podziękował również wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom szkoły za trud włożony w nauczanie i wychowanie. 

Mimo tego, że ten rok nie należał do najłatwiejszych, to i tak 
udało się uczniom osiągnąć spore sukcesy, co widać w ilości 
otrzymanych wyróżnień i otrzymanych świadectw z wyróż-
nieniem. Najwyższą średnią w szkole tj. 5,27 w kategorii klas 
I - VIII uzyskał uczeń klasy czwartej Hubert Mielczarek, który 
odebrał nagrodę ufundowaną przez ks. kanonika Krzysztofa 
Mrukowicza.

W kategorii klas I-III na wyróżnienie zasługuje uczeń klasy 
III Mikołaj Pawlus za osiągnięcie celujących wyników w nauce, 

szerokie zainteresowania, łatwość w uczeniu się i przy-
swajaniu wiedzy oraz jej rozumieniu. W klasie I wyróżniono 
uczniów: Alicja Klita i Agnieszka Węgrzyn; w klasie II: Miłosz 
Zaborniak, Patrycja Kasperska, Marika Rudyk; w klasie III: Mi-
kołaj Pawlus, Nadia Kornecka, Artur Surdyk, Lena Kawecka. 
W klasach IV-VII z wyróżnieniem szkołę ukończyli: klasa IV: 
Nadia Cieślak – 5,09, Jakub Mylka – 5,09, Filip Twardowski 
– 5,09, Ignacy Mazur – 4,82, Maksymilian Mytyk – 4,82, 
Tomasz Owieczkin - Pilarek – 4,82, Alan Ślusarski – 4,82; 
klasa V: Julia Łeńska – 5,00, Hanna Siedlak – 5,00, Krzysztof 
Klita – 4,92, Amelia Burdzy – 4,83, Aleksandra Gabrysz – 
4,75, Julia Ługowik – 4,75; klasa VI: Aleksander Sołtysiak 
– 5,25, Katrina Kriwinska – 5,00, Maja Szarkowicz – 4,83, 
Aleksander Owieczkin – Pilarek – 4,75, klasa VII: Wiktoria 
Surdyk – 5,00, Krystian Ślusarski – 4,93, Karolina Augustyn 
– 4,79, Julia Stafiniak – 4,79, Tomasz Talaga – 4,79.

Gratulujemy wszystkim uczniom wyników i osiągniętych 
sukcesów. Rodzicom gratulujemy pociech, dziękujemy za 
wsparcie i współpracę. Życzymy radosnych, bezpiecznych, 
a przede wszystkim słonecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu w szkole!!!

(PSPW)

Omar – uczeń LO w Przemkowie 
- po raz drugi Finalistą Olimpiady Historycznej!

Omar Lekhchine – już absolwent Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie – po raz dru-
gi awansował do II etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady 
Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 
1531-1683. Od Obertyna do Wiednia” w Warszawie. Aby awansować 
Omar musiał przejść cztery wcześniejsze etapy. W etapie rejono-
wym zajął I miejsce, podobnie w etapie regionalnym (województwo 
dolnośląskie i opolskie). W I etapie centralnym za napisanie pracy 
na wybrany temat otrzymał ocenę celującą i awans do II etapu cen-
tralnego w Warszawie - jako jeden z trzech uczniów województwa 
dolnośląskiego. 

II etap centralny Olimpiady odbył się w Warszawie w dniach 17-
19 czerwca 2022 r. W warszawskim finale wzięło udział 53 uczniów 
szkół średnich z całej Polski. Uczestnicy Olimpiady zmagali się 
z ośmioma konkurencjami – Broń i barwa, Eksponat muzealny, 
Malarstwo batalistyczne, Literatura, Film, Geografia militarna, War-
szawa i Oprowadzanie po wybranym losowo obiekcie, miejscu 
wydarzeń historycznych w Warszawie XVI–XVII w. Zadania i pyta-
nia były często bardzo szczegółowe, dotyczące wydarzeń, bitew, 
osób i miejsc związanych z historią Polski w XVI-XVII wieku. Trzy 
pierwsze konkurencje odbyły się w Muzeum Wojska Polskiego, 
kolejne w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a ostatnia 
w Warszawie. 

Wieści Przemkowskie nr 2/2022 URZĄD MIEJSKI

29



Po dwudniowych zmaganiach, w niedzielę 19 czerwca, od-
była się Gala podsumowująca XV Ogólnopolską Olimpiadę 
Przedmiotową. Było złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego 
Żołnierza oraz na grobie majora Marka Gajewskiego – pa-
trona Olimpiady. Gala odbyła się w Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Sulejówku. Omar zajął XXXVI miejsce w Polsce 
i ponownie uzyskał tytuł Finalisty. W dwóch konkurencjach 
stanął na podium – I miejsce w konkurencji „Oprowadzanie 
po wybranym losowo obiekcie” i III miejsce „Eksponat mu-
zealny”. Był też VIII w konkurencji „Warszawa” (test wyboru 
z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi rozpozna-
wania na widokowej mapie Warszawy obiektów i wydarzeń 
historycznych z XVI–XVII w. dziejących się w stolicy). Jest 
to kolejny wielki sukces Omara! Gratulujemy!

(ZS)

W sobotę 11 czerwca 2022 roku w Piotrowicach odbyły 
się zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym. 
Zawody są formą intensywnego szkolenia pożarniczego 
niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. 
Ich celem jest w szczególności: mobilizowanie do stałego 
doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu 
wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeń-
stwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,  przygotowanie 
do startu w zawodach wyższego szczebla.

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE NA SZCZEBLU GMINNYM
Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Przemkowie wraz z Burmi-
strzem Przemkowa przy współudziale Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.  

W zawodach udział wzięły dwie drużyny mężczyzn z jed-
nostek:

 � Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie,
 � Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie Lubińskim
 � oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Przemkowie.

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się jesienią 2022 
roku zakwalifikowały się:

 � drużyna męska OSP Przemków,
 � Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Przemkowie.

Gratulujemy zwycięzcom!

Nad właściwym przeprowadzeniem zawodów czuwała Ko-
misja Sędziowska w składzie:

- Przewodniczący Komisji Sędziowskiej - bryg. mgr Piotr 
Woźniakiewicz z KP PSP w Polkowicach,
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- Maciej Turała – Komendant Gminny Związku 
OSP RP w Przemkowie,

- Piotr Rudyk – Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Przemkowie,

- Małgorzata Kołtun - Sekretarz Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku OSP RP w Przemkowie,

- Zbigniew Stelmasiak – Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piotrowicach,

oraz z ramienia Komendy PSP w Polkowicach: 
mgr Iwona Łaszewska,  mł. kpt mgr inż. Jacek 
Sasiela, mł. asp. Maciej Kwiatkowski.

Organizatorzy zawodów dziękują wszystkim 
osobom zaangażowanym w ich przygotowanie 
i organizację, opiekunom Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej w Przemkowie za przygotowanie 
uczestników do sportowej rywalizacji, a Burmi-
strzowi Przemkowa Jerzemu Szczupakowi za 
ufundowanie nagród oraz poczęstunku.

Fotorelacja - Krzysztof Halla Założyciel i Admini-
strator 112 Polkowice 2007 - 2022 ©

(OSP)

Drugi kwartał bieżącego roku okazał się być znacznie spokojniejszy. 
Jednostki OSP Przemków i Jakubowo Lubińskie wyjeżdżały łącznie 
38 razy (na 23.06.22) do działań ratowniczych.

W tym okresie doszło do 11 pożarów traw na nieużytkach oraz przy 
zabudowaniach. Ponadto strażacy z Przemkowa wyjeżdżali do trzech 
pożarów na terenach leśnych – w tym dwukrotnie poza teren powiatu, 
a także udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przy-
jazdu Pogotowia Ratunkowego.

Do najpoważniejszych zdarzeń można zaliczyć: 
czerwcowe zdarzenie drogowe na skrzyżowaniu 
ul. Szprotawskiej z krajową 12 w Przemkowie, 
gdzie w wyniku zderzenia pojazdu osobowego 
z ciężarowym, poszkodowane zostały dwie osoby, 
w tym jedna ciężko. Strażacy musieli użyć na-
rzędzi hydraulicznych w celu uwolnienia osoby 
poszkodowanej. Oprócz strażaków z Przemkowa 
w działaniach brały udział zastępy PSP z Polkowic 
i Szprotawy oraz Zespoły Ratownictwa Medycz-
nego.

W sobotę, 18 czerwca, w godzinach popołudnio-
wych na terenie Nadleśnictwa Przemków między 

DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ
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Lesznem Górnym, a Kozłowem (powiat bolesławiecki) do-
szło do jednego z najpoważniejszych pożarów lasów na 
przełomie kilku lat. W pierwszej fazie działań na miejsce 
skierowano znaczne siły i środki PSP i OSP z powiatu bo-
lesławieckiego, żagańskiego i żarskiego. Już następnego 
dnia w godzinach porannych dwa zastępy z OSP Przemków 
w ramach pomocy sąsiedzkiej zostały zadysponowane 
w celu podmiany pracujących tam w nocy jednostek. Zada-
niem strażaków z Przemkowa było dogaszanie pożarzyska 
oraz likwidacja pojawiających się nowych zarzewi ognia. 

Strażaków z Przemkowa i innych działających w tym samym 
czasie, podmieniły świeże siły z powiatu bolesławieckiego 
oraz Kompania Gaśnicza Bolesławiec Wojewódzkiego Od-
wodu Operacyjnego złożona z jednostek PSP i OSP z po-
wiatu lwóweckiego. 

W ramach pomocy sąsiedzkiej często na teren gminy Przem-
ków dysponowane są pobliskie jednostki OSP z powiatu 
żagańskiego. Z takiej pomocy często korzystano przy m.in. 
pożarach traw na nieużytkach.

(OSP)

3 maja odbyły się połączone obchody Dnia Strażaka oraz 
231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas Mszy 
Świętej został poświęcony najnowszy pojazd Ochotniczej 
Straży Pożarnej - Quad Segway Snarler. Nowy Quad zaku-
piony został dzięki wsparciu finansowemu Fundacji KGHM 
Polska Miedź SA. Koszt pojazdu wraz z niezbędnym wypo-
sażeniem wyniósł 55 tysięcy złotych.

Z okazji Dnia Strażaka podczas części oficjalnej w Przem-
kowskim Ośrodku Kultury zostały wręczone odznaczenia 
dla strażaków OSP z terenu gminy Przemków. 

(OSP)

DZIEŃ STRAŻAKA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie już drugi rok 
uczestniczy w rządowym programie na rzecz osób, które 
mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze wzglę-
du na wiek i stan zdrowia

W 2021 r. program funkcjonował pod nazwą „Wspieraj Se-
niora”, a w bieżącym roku jest to „Korpus Wsparcia Senio-
rów” i jest realizowany przez OPS Przemków od kwietnia 
do grudnia 2022 r. Celem programu jest zapewnienie usługi 
wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez 
świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb.

Aktualnie pomocą objęte są 3 osoby z terenu Gminy, które 
zadeklarowały taką potrzebę wsparcia. Pracownicy socjalni 
realizują działania dotyczące wsparcia w czynnościach 
dnia codziennego, w szczególności dokonywanie zakupów 
i dostarczanie artykułów pierwszej potrzeby (produkty spo-
żywcze, leki i artykuły higieniczne). Ponadto realizowane jest 
wsparcie społeczne – wspólne spędzanie czasu z seniorami, 

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORA” NA ROK 2022
rozmowy. W razie potrzeby pracownicy Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Przemkowie załatwiają sprawy związane 
z prowadzeniem gospodarstwa domowego, takie jak opła-
cenie rachunków ze środków podopiecznego oraz sprawy 
urzędowe – np. pomoc w wypełnieniu i złożeniu odpo-
wiednich wniosków (np. orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności). Cała usługa jest świadczona nieodpłatnie, ale 
z zastrzeżeniem, że zakupy czy rachunki są dokonywane 
ze środków podopiecznych.

Jak skorzystać z Programu ,,Korpus Wsparcia Seniora’’

Dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bez-
pośrednio kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Przemkowie. W obydwu przypadkach zakres wsparcia 
i harmonogram jego udzielania zostanie ustalony indywi-
dualnie z pracownikiem ośrodka.

Realizujemy również Program „Opieka 75+ dla seniorów”. 
Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności 
do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. 
Z programu korzysta 9 osób. Usługi opiekuńcze obejmują 
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, 
w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

(OPS)
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31 marca br. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka 
odbyły się pierwsze warsztaty pozwalające zdobyć Kartę 
Wędkarską zorganizowane w ramach realizacji Planu dzia-
łalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne dla sołectwa 
Wysoka.

Zakres warsztatów został podzielony na dwa etapy. W pierw-
szym – teoretycznym - zaplanowany dzień warsztatów 
zapewnił uczestnikom moc przeżyć i możliwość poznania 
tajników ciekawej formy spędzania wolnego czasu, jaką jest 
wędkarstwo. Podczas spotkań dzieci poznały podstawowy 
sprzęt wędkarski i techniki połowu. Nauczyły się wiązania 
haczyków i montażu zestawu, rozpoznawania gatunków 
ryb oraz zapoznały się z wymiarami i okresami ochronnymi. 
Ponadto uczestnicy dowiedzieli się o zasadach bezpiecz-
nego przebywania nad wodą.

Drugi etap warsztatów odbył się 29 kwietnia br., podczas 
którego młodzi adepci wędkarstwa mogli wykazać się 
umiejętnościami nabytymi podczas zajęć teoretycznych. 
Warsztaty zakończone zostały uzyskaniem zaświadczenia 
wydanego przez Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego 
Koła Nr 30 w Przemkowie, uprawniającego do wydania Karty 
Wędkarskiej i wstąpienia do Koła Wędkarskiego. Spotka-
nie zakończyło się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego 
20 maja br. zorganizowano dodatkowe spotkanie. Zajęcia 
prowadził Pan Leszek Cieślak Prezes PZW Przemków oraz 
członkowie koła. Podczas warsztatów pozwalających zdo-
być Kartę Wędkarską oraz legitymację członkowską, dzieci 
kontynuowały naukę wędkowania. Poznawały podstawo-
we akty prawne, których znajomość potwierdziły ustnym 
egzaminem.

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję warsztatów wędkar-
skich, które będą odbywały się cyklicznie, co roku w świetlicy 
wiejskiej w Wysokiej. Zapraszamy!

(UM)

Warsztaty pozwalające zdobyć Kartę Wędkarską

Co roku święto najmłodszych jest okazją nie tylko do obdaro-
wania dzieci prezentami, ale też zapewnienia im sporej porcji 
atrakcji. 1 czerwca br. w parku miejskim w Przemkowie, pod 
patronatem Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, 
został zorganizowany festyn z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. Moc przygotowanych atrakcji i aktywności 
zachęciło setki najmłodszych mieszkańców Przemkowa 
wraz z rodzicami do wspólnego świętowania i integracji. 
Każde dziecko znalazło dla siebie atrakcyjną formę zabawy. 

Wspólnie z współorganizatorami: Przemkowskim Ośrodkiem 
Kultury i Biblioteką, Wioską Indiańską i Obozowiskiem Ry-
cerskim Wokini, Ochotniczą Strażą Pożarną w Przemkowie, 

Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych O/Legnica 
zs. w Piotrowicach, Polskim Związkiem Wędkarskim koło 
nr 30 w Przemkowie, dla dzieci przygotowano moc atrakcji:

– dmuchańce dla najmłodszych i dla starszych w for-
mie sportowych konkurencji, ścianka wspinaczkowa,

– prowadzenie alpak,
– gry planszowe i zręcznościowe, robienie baniek my-

dlanych,
– malowanie brokatowych i wodnych tatuaży,
– łowienie drewnianych rybek i pozowanie do zdjęć 

z pluszowymi rybkami,
– strzelanie z łuku, łapanie węży oraz robienie biżuterii 

w wiosce indiańskiej.

Dzień Dziecka w Przemkowie
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Dzieci mogły również podziwiać samochód i wyposażenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak dziękuje wszystkim 
dzieciom za aktywny udział w zorganizowanym festynie. 
Dziękujemy zarówno tym, które przyszły same jak i tym 
najmłodszym, które przyprowadziły swoich opiekunów i za-

angażowały ich do wspólnej zabawy. Burmistrza Przemkowa 
już dziś zaprasza wszystkie dzieci na wspólne świętowanie 
w przyszłym roku. Cykliczne festyny w dniu 1 czerwca niech 
staną się okazją do rodzinnego spędzenia czasu i integracji 
naszych mieszkańców w parku miejskim w Przemkowie.

(UM)

Sukcesy CYKAD
Po ponad dwóch pandemicznych latach zespół Cykady 
powrócił na festiwal do Konina. W okresie 1-5 czerwca br. 
zespół wziął udział w 42. Międzynarodowym Dziecięcym 
Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, w którym udział wzięło 
niemal 2500 uczestników i ponad 129 zespołów tanecznych. 
W marcu zespoły biorące udział w konkursie przeszły pierw-
sze eliminacje i znalazły się wśród najlepszych zespołów 
z kraju i z zagranicy.

choreografię „Trzy życzenia” kat. Inscenizacja Street Dance 
do 16 lat. Pomimo, że grupa nie przeszła do kolejnego etapu, 
zaprezentowała się równie pięknie na konińskiej scenie. 
Wszystkim grupom należą się wielkie brawa.

Zespół Cykady w ciągu tych pięciu dni w Koninie korzystał 
z wielu atrakcji. Nie licząc dwóch dni konkursowych zma-
gań, członkowie zespołu uczestniczyli w koncercie BRYSKI, 
dyskotece na plaży, pięknym, kolorowym korowodzie, którym 
przemaszerowali na Koncert Galowy, gdzie otrzymali wy-
tańczony Aplauz WYRÓŻNIENIE. Po powrocie przy POKIB 
czekali rodzice, którzy przepięknie przywitali zespół - był 
czerwony dywan, konfetti, szampan, fanfary!

Wcześniej zespół zdobył kolejne wyróżnienie i nagrody. 
28 maja odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca "Dance 
- Passion And Life" w Pszczewie, podczas którego łącznie 
zaprezentowało się ponad 110 formacji. Cykady zaprezen-

Na festiwal pojechały dwie Cykadowe grupy. W choreo-
grafii „Fantastic baby” kat. disco dance, disco freestyle do 
12 lat zaprezentowały się Cykady Kids, które po raz pierw-
szy przeszły do kolejnego etapu, aby powalczyć o miejsca 
i zdobyły APLAUZ WYRÓŻNIENIE. Cykady zaprezentowały 
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towały się w 4 układach w różnych kategoriach wiekowych 
i tanecznych, a każda z choreografii stanęła na podium.

W kat. Hip-hop Show 12-14 lat - II miejsce zajęły Cykady 
Junior w choreografii „Barbie”, w kat. Disco dance 9-11 lat 
- III miejsce Cykady Kids w choreografii „Fantastic baby”, 
w kat. Inscenizacja taneczna 9-11 lat - III miejsce Cykady 
Kids w choreografii „Na pięciolinii”, w kat. Show dance 12-
15 lat - III miejsce Cykady w choreografii „Trzy życzenia”.

Ciężka praca zespołu Cykady, który działa w Przemkowskim 
Ośrodku Kultury i Bibliotece pod okiem pań trenerek Joanny 
i Żakliny Więckowskich, przynosi efekty i pozwala zdoby-
wać kolejne nagrody. Zespołowi i trenerkom gratulujemy 
i życzymy dalszego rozwoju i sukcesów.

(POKiB)

14 czerwca 2022 r., w Studiu Koncertowym Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, odbył się wyjąt-
kowy koncert pod nazwą „Dolny Śląsk” inaugurujący projekt 
kulturalno-edukacyjny „Historia Niewypłakana”, przywra-
cający pamięć o dziedzictwie kulturowym przesiedlonych 
w wyniku drugiej wojny światowej. Celem koncertu było 
pokazanie bogactwa kulturowego Dolnego Śląska – re-
gionu obejmującego „Ziemie Odzyskane”, o którym pano-
wało przekonanie, że wzajemna dyfuzja ludności, która tu 
napłynęła, spowodowała zanik tradycji i kultury przodków. 
Wydarzenie inauguruje projekt Instytutu Pamięci Narodowej 
„Historia niewypłakana”. Projekt zakłada dotarcie do sze-
rokiej publiczności z przekazem ukazującym Dolny Śląsk 
jako miejsce wyjątkowe pod względem wielokulturowości 
i troski o własne dziedzictwo. 

Autorem oraz głównym realizatorem oprawy muzycznej był 
Joszko Broda, multiinstrumentalista, producent muzyczny 

„DOLNY ŚLĄSK” Z CYKLU
„HISTORIA NIEWYPŁAKANA”
JOSZKA BRODY

i kompozytor zafascynowany instrumentami ludowymi oraz 
kulturą ludową. Beskidzki góral, człowiek niezwykle wraż-
liwy, który nie przejdzie obojętnie obok żadnej melodii, czy 
przyśpiewki ludowej i obdarzony talentem nadania tym 
dźwiękom nowego, wyjątkowego brzmienia.

Do uczestnictwa w koncercie został zaproszony zespół Ła-
stiwoczka z Przemkowa, jako jeden z kilku wyróżniających 
się zespołów pod względem bogactwa kulturowego i ma-
jącego opinię wśród antropologów kultury, że reprezentuje 
on kulturę przodków w niezmienionej formie.

Współpraca Joszki Brody z  Łastiwoczką zaczęła się 
23 stycznia 2021, kiedy do siedziby Koła Stowarzyszenia 
Łemków w Przemkowie przybył z misją naukowo-edukacyj-
ną w ramach projektu „Zagłębie Kultury na Dolnym Śląsku” 
zorganizowanego przez Fundację Dla Młodzieży. Zadaniem 
projektu, w jakim mieli przyjemność uczestniczyć wówczas 
członkowie zespołu Łastiwoczka, było wzmocnienie mię-
dzypokoleniowej transmisji tradycji i poddanie weryfikacji 
obiegowej opinii głoszącej brak kulturowej tradycji w re-
gionie zasiedlonym przez ludność z niemal wszystkich 
ziem dawnej Rzeczypospolitej. Aby zrealizować zadania 
w ramach projektu, Fundacja Dla Młodzieży zwróciła się 
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o współuczestnictwo do laureatów festiwali kazimierskich, 
których repertuar zyskał uznanie i wysokie nagrody w presti-
żowym konkursie tradycji, w tym do zespołu Łastiwoczka. 
Fascynacja Joszki Brody bogactwem kulturowym Dolne-
go Śląska zaowocowała głębszą współpracą z zespołem, 
a zgromadzony w ramach projektu „Zagłębie Kultury na 
Dolnym Śląsku” materiał, zachęcił znanego kompozytora 
do tego, aby zilustrować Dolny Śląsk jako zagłębie różno-
rodnych przejawów tradycji kultywowanych w środowiskach 
lokalnych, ocalałych w przekazie międzypokoleniowym oraz 
jako miejsce wyjątkowe pod względem wielokulturowości 
i troski o własne dziedzictwo.

Łastiwoczka zaśpiewała kilka utworów przy akompaniamen-
cie muzycznym Joszki Brody oraz muzyków zaproszonych 
do współpracy w ramach realizacji koncertu. Oprócz Łasti-
woczki wystąpili również Górale Czadeccy z zespołu Pojana, 
Chór Rodziny Brodów oraz przedstawiciele kultury kresowej 
z zespołu Ze Świrza z miejscowości Gierałtów. Wszyscy 
muzycy występujący na scenie nie byli ubrani w stroje lu-
dowe i miało to również głębsze znaczenie, które Joszko 
Broda wytłumaczył takimi słowami: „Jak Państwo zauważy-
liście, wszyscy jak tu jesteśmy na scenie, nie jesteśmy ubrani 
w stroje folklorystyczne. Ja nie miałem wahania, żeby wyjść 
do Państwa normalnie ubranym, bo my tu jesteśmy z takich 
kultur, które się nie przebierają, tylko ubierają. I czasem nam 
bardzo przeszkadza, że po drugiej stronie ludzie myślą, że my 
się przebieramy. Więc my się „nie przebraliśmy”. Wyszliśmy 
tak normalnie, tak jak ludzie żyją i funkcjonują na Dolnym 
Śląsku, jeden obok drugiego. Rusini obok Górali Czadeckich, 
Górale Czadeccy obok ludzi z Bośni, Hercegowiny, a ci obok 
Podolan, Kresowian, Buczaczan, Stanisławiowan. Normalnie 
się ubierają, mają normalne zawody, noszą normalne okulary, 
tylko że różnią się tym, że wiedzą skąd są”.

Wg Joszka Brody tytuł „Historia niewypłakana” dobrze ko-
mentuje rzeczywistość, bo historia Dolnego Śląska jest 
właśnie niewypłakana, traumatyczna. „Ludzie przemocą 
znaleźli się na Dolnym Śląsku, w wyniku nakazów pracy, ekspa-
triacji, przesiedleń. Nie chcieli tam przyjechać, ale przyjechali. 
To ogromna przestrzeń niesprawiedliwości, przemocy, traum, 
to część życia tych ludzi do dziś. Problem polega na tym, że 

ci ludzie nie mogli o tym mówić, nie mogli tęsknić do swojej 
kultury, geografii. Chciano w utopijny sposób stworzyć nowy 
świat i zamknąć kulturę starego świata, chcieli ludzi wyko-
rzenić geograficznie i przestrzennie. Ci ludzie musieli zejść 
do podziemia ze swoimi emocjami i projekt „Dolny Śląsk” to 
praca z emocjami ludzi, którzy musieli je gdzieś ulokować, 
bo oficjalnie nie mogli wspominać o swoich doświadcze-
niach, nawet w rodzinach nie mogli o tym mówić” - tłumaczył 
Joszko Broda.

Na scenie w studiu koncertowym mogliśmy usłyszeć nie 
tylko muzykę, ale również fragmenty nagrania ludzi pamię-
tających to, co dla kolejnych pokoleń zostało utracone już 
na zawsze, wypowiadane w języku ich przodków. Były to i te 
bolesne i te weselsze wspomnienia, które wplatane między 
kolejnymi pieśniami podkreśliły doniosłość wydarzenia oraz 
udowodniły, że tradycja wciąż – jak to podkreślił Joszko Bro-
da – „ma się dobrze”. Działalność zespołów zaproszonych 
do uczestnictwa w koncercie pokazuje, że działalność kul-
turowa ma znaczenie w budowaniu bogactwa kulturowego 
całego regionu oraz kraju i jesteśmy dumni z działalności 
Stowarzyszenia Łemków oraz z zespołu Łastiwoczka z tego, 
że jest postrzegany jako zespół o szczególnym znaczeniu, 
wzbogacający tą kulturę. Cały koncert można obejrzeć na 
Youtube.

(AK)

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19, 
zespół folklorystyczny „Marzenie” z przytupem i sukcesami 
rozpoczął swoje tournee po konkursach piosenek ludowych. 

Pierwszy cel w tym sezonie - wyjazd do Góry na konkurs 
piosenki lwowskiej i wileńskiej, okazał się wielkim sukce-
sem. Zespół zdobył 1 miejsce, a zwycięstwo dodało skrzy-
deł zespołowi do dalszej pracy. Kolejnym krokiem zespołu 
było sprawdzenie swoich sił w konkursie ogólnopolskim. 

„MARZENIE” REALIZUJE MARZENIA
Marzenie zgłosiło swój udział i zostało zakwalifikowane do 
koncertu finałowego w IX Ogólnopolskim Konkursie Kapel 
i Zespołów Ludowych „Na szlaku kultur” Chojnice 2022. 
Niepowtarzalne widoki oraz piękna sceneria rejonu Kaszub 
pozwoliła członkom zespołu zrelaksować się i nabrać sił do 
zaprezentowania się na koncercie konkursowym. Poziom 
zespołów biorących udział w konkursie był bardzo wysoki. 
Zespół „Marzenie” kolejny raz sięgnął po nagrodę zajmując 
III miejsce. 
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Po takiej długiej podróży z Kaszub zespół pla-
nował odpocząć. Nic z tego jednak nie wyszło. 
Na prośbę organizatorów „Marzenie” zgłosiło 
swój udziału w tegorocznym - XXVI przeglądzie 
zespołów ludowych, kapel i grup śpiewaczych 
„Pejzaż muzyką malowany” w Gościeszowicach. 
Po raz kolejny zespół sięgnął po nagrodę zajmując 
I miejsce! 

Dobra passa nadal trwa! Każdemu zespołowi, 
który ciężko pracuje i doskonali warsztat, sukcesy 
dodają chęci do dalszego działania. To utwierdza 
zespół w przekonaniu, że ta praca jest docenia-
na. I, jak podkreśla Kierownik zespołu Jadwiga 
Dziadykiewicz - „dla takich właśnie chwil warto 
żyć!!!” Chociaż zbliża się okres urlopowy, „Marze-
nie” bardzo intensywnie pracuje. Przed zespołem 
kolejne wyzwania. Udziały w konkursach i czas 
wyjazdów na festiwale i przeglądy, aby prezento-
wać swoje umiejętności i oczywiście promować 
Gminę Przemków na terenie województwa dol-
nośląskiego i lubuskiego. Zdarza się i tak, że ze-
spół musi odmówić udziału i nie może skorzystać 
z zaproszenia. Tak było w przypadku zaproszenia 
do Kostrzyna nad Odrą na „Niedzielę z folklorem”. 
Czasem inne życiowe plany uniemożliwiają udział 
w konkursie.

Dewiza zespołu „Marzenie” jest ciągle aktualna. 
Członkowie zespołu nie tylko spełniają swoje ma-
rzenia, ale też czerpią wielką radość i przyjemność 
ze śpiewu i współtworzenia kolorytu kulturowego 
swojego regionu. 

(JD)

W przemkowskiej bibliotece odbył się 
cykl spotkań z dziećmi z Przedszkola nr 1 
w Przemkowie. W zajęciach uczestniczyły 
wszystkie grupy: „Kotki”, „Krasnale”, „Mi-
sie”, „Motylki”, „Pszczółki” i „Słoneczka”. 
Dzieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się 
z księgozbiorem dla dzieci i innymi dzia-
łami, dowiedziały się jak zapisać się do 
biblioteki i wypożyczyć książki. W trakcie 
pobytu w bibliotece przedszkolaki nauczy-
ły się, w jaki sposób szanować książki i że 
w bibliotece mogą też poleżeć i pobawić 
się pluszakami.

Wszystkie zajęcia miały temat przewod-
ni, którym były owady. Rozmawialiśmy 
o tym, jak te owady wyglądają, czy się ich 

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

Wieści Przemkowskie nr 2/2022 URZĄD MIEJSKI

37



„boimy” i jaką rolę spełniają w przyrodzie. Każda grupa 
poznała jednego owada, dzieci wysłuchały bajek na ich 
temat i wykonały prace plastyczne. Był więc temat motyli, 
pająków, mrówek, pszczół, biedronek i gąsienic. Oprócz tego 
starsze przedszkolaki uczestniczyły w mini quizie z wiedzy 
o najpopularniejszych bohaterach bajek. 

Dzieci przygotowały także niespodziankę dla pracowników 
biblioteki. W czasie spotkań mogli obejrzeć przedstawienie 

w wykonaniu grupy „Kotków”. Przedszkolaki zaprezentowały 
swoje aktorskie umiejętności w przedstawieniu „Smok ze 
Starachocinia”. Piękne kostiumy, dialogi i piosenki urozma-
iciło to spotkanie. W ramach podziękowania „Motylki” za-
śpiewały piosenkę, a „Pszczółki” podarowały własnoręcznie 
wykonaną książkę.

(POKiB)

11 czerwca br. zorganizowano w Wysokiej spotkanie 
z okazji Dnia Dziecka. Dzieci bawiły się na placu zabaw, 
były gry i zabawy, malowanie twarzy, brokatowe tatu-
aże, loteria fantów, a także poczęstunek: pyszne ciasta, 
lody oraz kiełbaski z grilla. W tym roku uczestników 
odwiedził także Teatr Kokon z Krakowa z przedstawie-
niem „Wyprawa do złotego miasta”.

AKTYWNIE NA WYSOKIEJ
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AKTYWNIE NA WYSOKIEJ

Świetlica w Wysokiej oferuje szeroką ofertę zajęć dla lo-
kalnej społeczności. Dla dzieci oraz młodzieży organizo-
wane są zajęcia Seniorzy czytają dzieciom, Mamy czytają 
dzieciom, seanse bajek, warsztaty plastyczne i rękodzieła, 
zajęcia ruchowe, edukacyjno-przyrodnicze, gry towarzy-
skie, wycieczki do lasu, oazy, warsztaty wędkarskie oraz 
z programowania. Panie ze Stowarzyszenia Dzieci Wojny, 

NOWA ŚWIETLICA DLA DZIECI I BIBLIOTEKA WIEJSKA W JAKUBOWIE

Koło Terenowe w Wysokiej, spotykają się na warsztatach 
kulinarnych, wokalnych oraz na gimnastyce dla seniorów. 
Dla mieszkańców Wysokiej, którzy chcą zadbać o swoją 
kondycję i zdrowie, odbywają się zajęcia aerobiku, Organi-
zowane są spotkania okolicznościowe tj. Narodowy Dzień 
Zwycięstwa, Dzień Mamy, Dzień Dziecka.

(AŁ)

Dzięki pozyskanej dotacji z Volkswagen Motor Polska w Polkowicach, 
wolontariusze z Jakubowa Lubińskiego wyremontowali piętro swojej 
świetlicy wiejskiej. Dotację otrzymano dzięki wnioskowi naszego 
mieszkańca, Marcina Juszczaka, który od lat jest pracownikiem za-
kładu w Polkowicach. W planie była odnowa dwóch pomieszczeń dla 
dzieci, jednak dzięki wysokości darowizny z Volkswagena oraz dobre-
mu planowaniu zakupów, wolontariusze wyremontowali i wyposażyli 
aż cztery pomieszczenia plus klatkę schodową i hol.

Ze względu na przecieki w dachu, które zostały zlikwidowane w 2021, 
część pomieszczeń na piętrze uległa poważnemu uszkodzeniu. Ko-
nieczna była wymiana regipsów i położenie nowych tynków, gładzi 
oraz pomalowanie całej powierzchni. Całość inwestycji wyniosła 
10 000 zł i tyle środków otrzymano na ten cel. Oprócz wymienionych 
wcześniej prac wymieniono także część oświetlenia, zamontowano 
klamki w drzwiach oraz rolety okienne. Wysokość darowizny pozwo-
liła również na wyposażenie nowo wyremontowanych pomieszczeń. 
Zakupiono regały na książki i zabawki, sztalugi malarskie, materace 
do ćwiczeń gimnastycznych, fotele, stoły i krzesła do sali, w której 
odbywają się zajęcia dla dzieci oraz blat roboczy, mini piekarnik i czaj-
nik elektryczny na zaplecze kuchenne, dzięki czemu dzieci i młodzież 
uczestniczące w zajęciach mogą doskonalić swoje umiejętności 
kulinarne i cukiernicze.
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21 kwietnia odbyło się oficjalne otwar-
cie nowych pomieszczeń. Gośćmi 
uroczystości byli: starosta polkowicki 
Kamil Ciupak, burmistrz Przemkowa 
Jerzy Szczupak, radna powiatowa 
Wanda Żuchowska, przewodniczący 
rady gminy Janusz Matuszak, sołtys 
wsi Jędrzychówek Kazimierz Woźniak, 
przedstawicielka biblioteki miejskiej 
w Polkowicach Cecylia Bielak oraz 
dyrektor Przemkowskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki Bogumiła Ornatow-
ska-Cichoszewska. Wraz z dyrekto-
rem personalnym z Volkswagen Motor 
Polska Panią Joanną Kaniewską, Pa-
nowie Starosta i Burmistrz dokonali 
uroczystego przecięcia wstęgi, a pro-
boszcz parafii w Pogorzeliskach ks. 
Edward Bugajski poświęcił wszystkie 
pomieszczenia, aby dobrze służyły 
dzieciom i młodzieży z Jakubowa.

Aby zrealizować tak duży projekt mieszkańcy poświęcili wiele pracy i swojego wolnego czasu. Wśród wolontariuszy były 
Panie z rady sołeckiej – Bernadeta Baczyńska-Łobodziec, Joanna Kaźmierczak, Renata Kiziuk, Małgorzata Zdulska oraz 
Aleksandra Lisowska-Juszczak. W wolne soboty przychodziły wraz z mężami, a czasem i synami, aby malować i sprzątać, 
skręcać meble i robić wszystko to, co było konieczne. Pani Aleksandra, która była pomysłodawcą uruchomienia Biblio-
teki Wiejskiej, przez pół 2021 roku pozyskiwała książki. Są wśród nich głównie dary z Biblioteki w Polkowicach, trochę 
od osób prywatnych, ale na jej prośby zareagowało także kilkanaście wydawnictw z całego kraju. Niektóre przysyłały po 
5-6 książek, ale były i takie, które ofiarowały Bibliotece w Jakubowie Lubińskim po kilkaset egzemplarzy! Dzięki pomocy 
dyrekcji POKiB udało się także przywieźć kilkadziesiąt książek z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Mieszkańcy Jakubowa Lubińskiego serdecznie zapraszają do siebie nowych czytelników. Biblioteka jest otwarta w każdy 
piątek w godzinach 17:00-19:00 i na pewno każdy bez względu na wiek znajdzie w niej coś dla siebie.

(AJ)
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Na co dzień każdy z nas wytwarza odpady komunalne, któ-
rych pozbywamy się zazwyczaj w przydomowych pojemni-
kach (odpady zmieszane i bio) i Osiedlowych PSZOK-ach 
(papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło). Sprawa jest pro-
sta, ale są też odpady, których pozbycie się może stanowić 
problem, jak np. meble, opony, opakowania po chemikaliach 
czy odpady budowlane. 

Takie odpady należy oddawać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Najbliższy punkt otwarty 
dla mieszkańców gminy Przemków znajduje się w Radwa-
nicach, przy ul. Stolarskiej 6. Punkt przyjmuje różne rodzaje 
odpadów komunalnych. Można w nim bezpiecznie oddać 
m.in. zepsutą lodówkę, telewizor, starą szafę, rower i inne 
gabaryty, zużyte opony, odpady budowlane, przycięte gałęzie, 
skoszoną trawę, leki, świetlówki, baterie i akumulatory, farby, 
tekstylia, popioły i wiele innych odpadów komunalnych. 

Ponadto na terenie PSZOK w Radwanicach znajduje się 
wiata na przedmioty do ponownego użycia. Jest to spe-
cjalnie przygotowane miejsce, w którym można pozostawić 
niepotrzebne rzeczy, nadające się do użytku, które mogą 
posłużyć komuś innemu, np. meble, rowery, zabawki, narty, 
dywany itp. Można też zabrać rzeczy, które nam się spodo-
bają i będą nam służyć. 

Co najważniejsze, odpady przyjmowane są od mieszkańców 
nieodpłatnie, w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty za 

PSZOK- sposób na kłopotliwe odpady
gospodarowanie odpadami. PSZOK w Radwanicach, przy 
ul. Stolarskiej 6  otwarty jest w dniach:
wtorek – 12:00-18:00
czwartek – 12:00-18:00
sobota – 10:00-18:00
tel. 515 450 851

Więcej informacji oraz mapa dojazdu znajdują się na stronie 
www.zgzm.pl w zakładce „PSZOK”.

Zapraszamy!

Inną możliwością legalnego pozbycia się odpadów wielko-
gabarytowych lub budowlanych jest skorzystanie z płatnej 
usługi dodatkowej, którą można zamówić w Polkowickiej 
Dolinie Recyklingu. Więcej informacji można uzyskać pod 
nr tel.: 76 847 91 30 lub mailowo: bok@pdr-eko.pl.

Odpowiednie pozbywanie się odpadów jest niezwykle waż-
ne. Niweluje ryzyko zanieczyszczeń okolicy i negatywne-
go wpływu na środowisko naturalne, umożliwia recykling 
większej ilości odpadów oraz zabezpiecza nasze portfele 
przed mandatem karnym za zaśmiecanie. Przypominamy, 
że pozostawianie odpadów wielkogabarytowych i innych 
odpadów obok pojemników w Osiedlowych PSZOK-ach jest 
zagrożone karą grzywny do 500 zł. 

(ZGZM)
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Gospodarka odpadami jest skomplikowanym zagadnieniem 
i podlega wielu regulacjom prawnym, m.in. gminy lub związki 
międzygminne są zobowiązane do osiągnięcia odpowied-
niego poziomu recyklingu. Jest to parametr, który określa 
ile procent z wytworzonych przez mieszkańców odpadów 
komunalnych trafia do recyklingu. W 2021 r. gminy miały 
obowiązek osiągnąć poziom przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co 
najmniej 20% wagowo. Związek, jako reprezentant ośmiu 
gmin, wywiązał się z tego obowiązku, osiągając poziom 
30%. Jest to bardzo dobry wynik plasujący Związek Gmin 
Zagłębia Miedziowego na wysokiej pozycji wśród sąsiadują-
cych samorządów. Dla przykładu - miasto Głogów osiągnęło 
poziom recyklingu w wysokości 19%, gminy Kotla i Żukowice 
8%, gmina Lubin 41%.

W 2021 r. na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 
zebrano łącznie ponad 30 tysięcy ton odpadów, co daje 
wynik średnio 444 kg śmieci wytworzonych przez każdego 
mieszkańca Związku. Średnia ilość odpadów wytworzo-
nych przez mieszkańca Dolnego Śląska to 400 kg śmieci, 
a Polak wytwarza przeciętnie 342 kg odpadów. To znaczy, 
że wytwarzamy o 44 kg więcej odpadów niż przeciętny Dol-
noślązak i aż o 102 kg więcej niż przeciętny Polak. Musimy, 
jako mieszkańcy ZGZM, pracować nad ograniczeniem ilości 
wytwarzanych odpadów. Konieczne będzie wprowadzenie 

do codziennego życia nowych nawyków, które nam to umoż-
liwią. Przede wszystkim róbmy świadome zakupy, poprzez: 
trzymanie się ustalonej listy zakupów, wybór produktów 
bez opakowania, zabieranie wielorazowej torby, ale także 
mniejszej siatki czy pudełka, w których można umieścić 
produkty sypkie, owoce czy warzywa.Dobrym sposobem 
na ograniczenie ilości odpadów jest też odświeżanie zuży-
tych przedmiotów, naprawa zepsutych, wykorzystywanie 
odpadów do upcyklingu.

Pozytywną wiadomością dotyczącą gospodarki odpada-
mi na naszym terenie jest fakt, że w 2021 r. z całej masy 
odebranych i zebranych odpadów komunalnych, czyli z 30 
tysięcy ton odpadów komunalnych wytworzonych na tere-
nie ZGZM, do ponownego użycia i recyklingu przekazano 
11 tysięcy ton. Jest to zasługa odpowiedniej segregacji 
odpadów przez mieszkańców. Niemałą rolę w ilości od-
padów przekazywanych do recyklingu odgrywają prężnie 
funkcjonujące PSZOK-i, znajdujące się w:

 � Polkowicach, przy ul. Działkowej 18,

 � Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6,

 � Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34A.

W  PSZOK-ach oddaje się 
m.in. meble, opony, sprzęt 
RTV/AGD, odpady budowla-
ne i wiele innych odpadów 
komunalnych, dzięki czemu 
trafiają do recyklingu zamiast 
na składowiska. Szczególnie 
zachęcamy do korzystania 
z wiat na przedmioty do po-
nownego użycia znajdujących 
się na PSZOK-ach, w których 
możemy zostawić niepotrzeb-
ne nam przedmioty lub zabrać 
te, które będą nam służyć. 

Powyższe dane wskazują, że 
jako mieszkańcy ZGZM dość 
dobrze radzimy sobie z se-
gregacją odpadów, jednak 
wytwarzamy ich znacznie po-
wyżej średniej krajowej. Każ-
dy z nas powinien zastanowić 
się nad tym, co sam mógłby 
zrobić, aby produkować ich 
mniej… i działać!

(ZGZM)
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